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

ODBOR FINANČNÍ

10.	rozpočtové	opatření	zastupitelstva	města	pro	rok	2017

1. Úprava schváleného rozpočtu z důvodu přidělené dotace ze Státního fondu dopravní 
infrastruktury na akci „ Čakovice – chodník podél silnice II/107 a přechod pro chodce II. etapa 
(2. větev)“ –ÚZ 91628

příjem dotace
pol. 4213 investiční dotace z SDFI            + 1.400.000

čerpání dotace
§ 2219 chodníky, pol. 6121 chodník a přechod v Čakovicích            + 1.400.000

2. Úprava schváleného rozpočtu z důvodu přidělené dotace z Ministerstva kultury na akci 
„Oprava střechy domu čp. 48 (muzeum)“ – ÚZ 34055

příjem dotace
pol. 4116 neinvestiční dotace ze státního rozpočtu + 150.000

čerpání dotace
§ 3315 muzeum, pol. 5171 oprava střechy + 150.000

3. Úprava schváleného rozpočtu z důvodu přidělené dotace z Ministerstva životního prostředí 
–  z OPŽP na akci „Snížení energetické náročnosti budovy sokolovny ve Zbořeném Kostelci“ –
–  ÚZ 15974

příjem dotace
pol. 4216 investiční dotace ze státního rozpočtu            + 1.200.000

čerpání dotace
§ 3419 tělovýchovná činnost, pol. 6121 zateplení sokolovny            + 1.200.000

4.  Úprava schváleného rozpočtu ve výdajích a příjmech

Příjmy
§ 2169 stavební úřad, pol. 2212 stavební pokuty   + 59.000
§ 2310 pitná voda, pol. 2132 pronájem vodohospodářské infrastruktury + 399.990
§ 3613 nebytové hospodářství, pol. 2132 pronájmy + 36.930
§ 3639 komunální služby, pol. 3111 prodej pozemků + 240.780
§ 6171 místní správa, pol. 2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků + 108.960

        pol. 2324 přijaté nekapitálové náhrady + 3.200
        pol. 2329 ostatní nedaňové příjmy + 14.570

pol. 8115 zapojení přebytku minulých let + 6.876.570
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Výdaje
§ 2219 chodníky, pol. 6121 chodník a přechod v Čakovicích           + 1.120.000

(spoluúčast k dotaci)
§ 3315 muzeum, pol. 5171 oprava střechy + 150.000

(spoluúčast k dotaci)
§ 3419 tělovýchovná činnost, pol. 6121 zateplení sokolovny           + 2.850.000

(spoluúčast k dotaci)
§ 2310 pitná voda, pol. 6121 výměna vodovodů + 2.900.000
§ 5311 městská policie, pol. 6123 auto + 450.000
§ 6171 místní správa, pol. 5169 psí útulek + 250.000

        pol. 5171 ob. domek Podělusy – el. instalace + 20.000

5.  Fond obnovy vodohospodářského majetku
§ 2310 pitná voda, pol. 5171 opravy a udržování    + 15.500
§ 2321 kanalizace, pol. 5171 opravy a udržování    + 15.500

Usnesení zastupitelstva města Týnec nad Sázavou č. ZM2017/18 ze dne 18.09.2017:

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

V Týnci nad Sázavou 04.09.2017
Ing. Kateřina Hrušková, vedoucí finančního odboru
Mgr. Martin Kadrnožka, starosta




