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

ODBOR FINANČNÍ

2.	rozpočtové	opatření	zastupitelstva	města	pro	rok	2018

1. Úprava schváleného rozpočtu ve výdajích a příjmech

Příjmy
§ 2169 stavební úřad

pol. 2212 stavební pokuty + 45.000
§ 5311 městská policie

pol. 2212 pokuty městské policie + 500
pol. 2324 vratka pojištění za auto městské policie + 980
pol. 3113 prodej auta městské policie + 28.000

§ 6171 místní správa
pol. 2322 pojistné plnění od Kooperativy (chodník Benešovská) + 66.510
pol. 2324 vratka soudního poplatku +3.940
pol. 2329 ostatní nedaňové příjmy + 27.540

Výdaje běžné
§ 6171 místní správa

pol. 5171 rezerva + 172.470

2.  Fond rozvoje bydlení
§ 3611 program rozvoje bydlení

pol. 2141 příjmy z úroků + 7.000
pol. 2460 splátky půjček od obyvatelstva - 7.000

Doplnění 2. rozpočtového opatření zastupitelstva města pro rok 2018 ze dne 6. 4. 2018

1.  Úprava daně z příjmů právnických osob za obce dle skutečnosti
příjem - pol. 1122 daň z příjmů právnických osob za obce                       - 1.375.840
výdaj - § 6399 ost. fin. operace, pol. 5365 výdaj DPPO při proúčtování   - 1.375.840

2. Úprava schváleného rozpočtu z důvodu přidělené dotace z Úřadu práce (ÚZ 13013)
OP Zaměstnanost, rozděleno dle:
zdroje financování 1    17,62 % Prostř. CZ a nástroje 104 OP Zaměstnanost
zdroje financování 5    82,38 % Prostř. EU a nástroje 104 OP Zaměstnanost

příjem dotace
pol. 4116 neinvestiční dotace ze státního rozpočtu

nástroj a zdroj 1041 + 5.290
nástroj a zdroj 1045 + 24.720

čerpání dotace 
§ 6171 místní správa, pol. 5011 platy zaměstnanců

nástroj a zdroj 1041 + 5.290
nástroj a zdroj 1045 + 24.720
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Usnesení zastupitelstva města Týnec nad Sázavou č. ZM2018/21 ze dne 9. 4. 2018:

Zastupitelstvo města Týnec nad Sázavou schvaluje 2. rozpočtové opatření zastupitelstva města 
Týnec nad Sázavou pro rok 2018.

V Týnci nad Sázavou 21. 3. 2018
Ing. Kateřina Hrušková, vedoucí finančního odboru
Mgr. Martin Kadrnožka, starosta




