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

ODBOR FINANČNÍ

11.	rozpočtové	opatření	rady	města	pro	rok	2020	(v	Kč)
Konečná	úprava	schváleného	rozpočtu	města	pro	rok	2020	(v	Kč)

Úprava schváleného rozpočtu ve výdajích a příjmech

Příjmy daňové
pol. 1111 DPFO ze závislé činnosti + 6 089 560
pol. 1112 DPFO z podnikání          - 26 400
pol. 1113 DPFO srážková    + 274 710
pol. 1121 DPPO    + 281 750
pol. 1211 DPH + 4 531 320
pol. 1342 poplatek z pobytu          - 130 000
pol. 1348 poplatek za zhodnocení stavebního pozemku      + 40 000
pol. 1349 doplatky zrušených místních poplatků    + 130 000
pol. 1382 zrušený odvod z loterií kromě VHP           + 150
pol. 1511 daň z nemovitostí    + 160 000

       
Příjmy nedaňové
§ 2169 činnost stavebních úřadů

pol. 2212 stavební pokuty     + 12.000
§ 2310 pitná voda

pol. 2132 pronájem vodohospodářské infrastruktury       - 900 000
§ 3392 zájmová činnost v kultuře

pol. 2111 příjmy z poskytování služeb       - 70 000
§ 3419 tělovýchovná činnost

pol. 2111 příjmy z poskytování služeb     - 100 000
§ 6171 místní správa

pol. 2111 příjmy z poskytování služeb    + 120 000
pol. 2310 příjmy z prodeje neinvestičního majetku      + 20 000
pol. 2324 přijaté náhrady        + 2 400

§ 6399 ostatní finanční operace
pol. 2329 ostatní nedaňové příjmy              - 1 260 000

Výdaje běžné
§ 2143 cestovní ruch

pol. 5139 nákup materiálu        + 4 000
§ 2212 silnice

pol. 5169 nákup služeb    + 151 000
pol. 5171 opravy a udržování    + 172 000

§ 3632 pohřebnictví
pol. 5171 opravy a udržování      + 32 000

§ 3635 územní plánování
pol. 5169 nákup služeb       + 5 000



§ 5213 krizová opatření
pol. 5903 rezerva na krizová opatření             + 2 000 000

§ 6171 místní správa
pol. 5171 rezerva             + 6 770 490

Výdaje kapitálové
§ 2399 ostatní záležitosti vodního hospodářství

pol. 6121 zlepšení odtokových poměrů v lokalitě Hlinka      + 41 000

Po úpravě výdajů schváleného rozpočtu zůstává rozpočet nadále vyrovnaný.

Usnesení rady města Týnec nad Sázavou č. 21/2020 ze dne 31. prosince 2020:
Rada města schvaluje: 11. rozpočtové opatření rady města pro rok 2020.

V Týnci nad Sázavou, 27. prosince 2020
Ing. Kateřina Hrušková, vedoucí finančního odboru
Mgr. Martin Kadrnožka, starosta




