
Město	Týnec	nad	Sázavou
K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou

ODBOR FINANČNÍ

I.	rozpočtové	opatření	zastupitelstva	města	pro	rok	2017 (v	Kč)

1.  Úprava schváleného rozpočtu ve výdajích a příjmech

Příjmy

pol. 4112 dotace na státní správu                                                                                         + 372.500
pol. 4116 neinvestiční dotace na projekt „Zdravé město“                                            + 3.723.000
pol. 4211 investiční dotace na ZŠ – přístavba spojovacího krčku                              + 12.000.000
pol. 4213 investiční dotace ze SF – MěÚ zateplení a oprava statiky                           + 3.354.000
pol. 4221 investiční dotace od obcí na ZŠ – přístavba spojovacího krčku                  + 1.486.000                      

pol. 8115 zapojení přebytku minulých let                                                                      + 12.286.500
pol. 8123 dlouhodobě přijaté půjčky – nový úvěr                                                        + 64.000.000

Celkem je zapojeno do rozpočtu 12.286.500 Kč z přebytků minulých let.

Výdaje

neinvestiční
§ 2212 silnice, pol. 5169 nákup služeb – TS – úklid města                                                - 100.000
§ 2219 poz. kom., pol. 5171 okružka pod hotelem (součinnost na akci Střed. kraje)             + 800.000
§ 3315 muzeum, pol. 5171 oprava střechy na muzeu                                                       + 900.000
§ 3612 byty, pol. 5169 čp. 275 – odměna domovníka a úklid                                           + 72.000
                       pol. 5171 čp. 275 – oprava balkónů – 1. etapa                                            + 900.000
                       pol. 5171 čp. 520 (DPS I.) – nátěry oken                                                     + 100.000
§ 3632 pohřebnictví, pol. 5169 TS – provoz a údržba hřbitova (úprava smlouvy)          + 20.000
§ 3722 kom. odpad, pol. 5169 TS – odvoz a uložení odpadu (úprava smlouvy)        + 1.300.000
§ 3745 veřejná zeleň, pol. 5169 TS – údržba zeleně (úprava smlouvy)                            + 80.000
§ 6171 místní správa, pol. 5169 projekt „Zdravé město“                                              + 4.000.000

investiční
§ 2219 poz. komunikace, pol. 6121 střed města – socha                                                + 250.000
§ 2310 pitná voda, pol. 6121 vodovod a kanalizace – místní části – projekt              + 2.000.000
§ 3113 základní škola, pol. 6121 ZŠ přístavba spojovacího krčku + tělocvična       + 64.200.000
§ 3419 tělových. činnost, pol. 6121 Sokolák – TK a VK – klubovna, terasa                 + 2.000.000
§ 3429 zájm. činnost a rekreace, pol. 5222 mysl. chata Pecerady – oprava                  + 400.000
§ 6171 míst. správa, pol. 6121 MěÚ zateplení a oprava statiky (+ středisko příprava) + 20.300.000

Usnesení zastupitelstva města Týnec nad Sázavou č. ZM2017/15/13 ze dne 20.02.2017:

Zastupitelstvo schvaluje I. rozpočtové opatření zastupitelstva města Týnec nad Sázavou pro rok 2017.

V Týnci nad Sázavou 21.02.2017

Mgr. Martin Kadrnožka, starosta




