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

ODBOR FINANČNÍ

IV.	rozpočtové	opatření	zastupitelstva	města	pro	rok	2017

Úprava schváleného rozpočtu ve výdajích a příjmech

a) úprava daně z příjmů právnických osob za obce dle skutečnosti
příjem - pol. 1122 daň z příjmů právnických osob za obce - 122.340
výdaj - § 6399 ost. fin. operace, pol. 5365 výdaj DPPO při proúčtování - 122.340

b) sociálního fond – z důvodu zvýšení odvodu z hrubých mezd na 2%
příjem - § 6330 převody vlastním fondům, pol. 4134 příjem do SF + 53.910
výdej - § 6171 převody vlastním fondům, pol. 5169 nákup služeb (stravenky) + 53.910

c) příjmy
pol. 1334 odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu + 51.590
§ 6330, pol. 4132 převod nevyčerpaných mezd z depozitního účtu + 635.030

d) výdaje
§ 2219 komunikace, pol. 6121 dopravní terminál (změny dokumentace) + 35.000
§ 3612 byty, pol. 5171 Brodce 25 –přístupové lávky ke komínům + 47.000
§ 5512 hasiči, pol. 6121 hasičárna Zb. Kostelec – nová lávka ke komínům + 8.300
§ 6171 místní správa, pol. 5171 ob. domek Podělusy – nová lávka ke komínům + 38.000
§ 6171 místní správa, pol. 5171 rezerva + 504.410
§ 6330 převody vlastním fondům, pol. 5342 převod do sociálního fondu + 53.910

Záznam	o	změně	položek	rozpočtové	skladby	ve	schváleném	rozpočtu	
na	rok	2017

Na základě vyhlášky č. 463/2016 Sb. ze dne 21.12.2016, s účinností od 01.01.2017 a kterou se 
mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů dochází 
ke změně rozpočtové skladby.

I. Zavádí se nové položky 1381, 1382 a 1383
Položka 1381 – daň z hazardních her – na tuto položku se zařazuje daň podle zákona 
č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her, který je účinný od 01.01.2017.
Položka 1382 je od 01.01.2017 zřízena pro příjmy, které do 31.12.2016 patřily na položku 
1351 (odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů), která je 
s účinností od 01.01.2017 zrušena.
Položka 1383 je od 01.01.2017 zřízena pro příjmy, které do 31.12.2016 patřily na položku 
1355 (odvody z výherních hracích přístrojů), která je s účinností od 01.01.2017 zrušena.

II. Zavádí se nová položka 1356, úprava položky 2343
Náplň položky 2343 – nově pouze dobíhající příjem úhrad z dobývacího prostoru podle 
zrušeného § 32a horního zákona. 
Náplň nové položky 1356 – do daňových příjmů na pol. 1356 se přesouvají příjmy obcí 
z úhrady z dobývacího prostoru a úhrady z vydobytých nerostů podle § 33a až 33w 
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novelizovaného horního zákona (s účinností od 01.01.2017). MF rozhodlo, že se jedná 
o daňový příjem.

III. Zavádí se nový paragraf 2292 – Dopravní obslužnost  
Po úpravě položek a paragrafu se jejich výše nemění.

Usnesení zastupitelstva města Týnec nad Sázavou č. ZM2017/16/11 ze dne 10.04.2017:

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

II. Zastupitelstvo města bere na vědomí předložený záznam o změnách čísel položek 
rozpočtové skladby ve schváleném rozpočtu na rok 2017. Od 01.01.2017 došlo na 
základě novely vyhlášky o rozpočtové skladbě k zavedení položky 1381, ke zrušení 
položky 1351, která byla nahrazena položkou 1382, ke zrušení položky 1355, která byla 
nahrazena položkou 1383, ke zrušení položky 2343, která byla nahrazena položkou 
1356 a zavedením paragrafu 2292. Záznam o změně je zveřejněn na úřední desce 
města.

V Týnci nad Sázavou 11. 4. 2017
Ing. Kateřina Hrušková, vedoucí finančního odboru
Mgr. Martin Kadrnožka, starosta




