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

ODBOR FINANČNÍ

7.	rozpočtové	opatření	zastupitelstva	města	pro	rok	2017

Úprava schváleného rozpočtu ve výdajích a příjmech

Příjmy
pol. 4211 investiční dotace na ZŠ – tělocvična         + 30.000.000
pol. 4216 dotace z MŽP – „Sanace sesuvu půdy v Chrástě nad Sázavou“            + 2.884.660
pol. 1342 poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt   + 61.130
pol. 1381 daň z hazardních her + 424.440
§ 2169 stavební úřad, pol. 2212 stavební pokuty + 34.000
§ 3633 inženýrské sítě, pol. 2139 pronájem plynovodů + 74.380
§ 5311 městská policie, pol. 2212 pokuty městské policie + 3.500
§ 6171 místní správa, pol. 2212 přestupkové pokuty a poplatky z prodlení + 42.160
§ 6171 místní správa, pol. 2111 ples města – vstupenky + 1.800

        pol. 2321 ples města – sponzorské dary + 47.600

pol. 8115 zapojení přebytku minulých let + 4.550.000
pol. 8123 dlouhodobě přijaté půjčky – nový úvěr -33.000.000

Výdaje
§ 2219 komunikace, pol. 6121 doprav. terminál (žádost o dotaci, výb. říz., přeložka vedení ČEZ) + 650.000

      pol. 6121 socha – střed města                 + 50.000
      pol. 6121 oprava chodníku Benešovská + 4.000.000

§ 3421 volný čas dětí a mládeže, pol. 5171 údržba hřiště + 250.000
§ 3111 MŠ nebo 3113 ZŠ, pol. 5139 interaktivní pomůcky pro děti (výtěžek z plesu) + 49.400
§ 3639 územní rozvoj, pol. 6121 markýza u obchodního domu                                              + 220.000
§ 5512 hasiči, pol. 5132 ochranné pomůcky + 148.000
§ 6171 místní správa, pol. 5151 voda + 60.000

        pol. 5171 údržba budovy        + 150.000
        pol. 5171 obecní domek Podělusy – oprava nájemního prostoru + 40.000

§ 6171 místní správa, pol. 5171 rezerva - 493.730

Usnesení zastupitelstva města Týnec nad Sázavou č. ZM2017/17 ze dne 19.06.2017:

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

V Týnci nad Sázavou 01.06.2017
Ing. Kateřina Hrušková, vedoucí finančního odboru
Mgr. Martin Kadrnožka, starosta




