RO č. 4/2017
Předmětné rozpočtové opatření řeší provozní úpravy včetně příjmu z odnětí půdy ze
zemědělského půdního fondu a jeho následného použití. Město obdrželo čtyři rozhodnutí
ohledně odvodů za trvalé odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, a to v celkové výši
jednotlivých odvodů : 5.465 Kč, 2.168 Kč, 2.675 Kč a 104.091 Kč, přičemž 30 % z těchto
částek (celkem 34.319,70 Kč) je příjmem města Fryšták. Mohou být ale dle ust. § 11b odst. 5
zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zeměděl. půdního fondu, v platném znění, použity jen pro
zlepšení životního prostředí ve městě a pro ochranu a obnovu přírody a krajiny. OTH
navrhuje určení na výsadbu záhonů.
Změna rozpočtu v celkové výši +/+ 13.662.500 Kč
Příjmy (zvýšení)
Výdaje (snížení)
Výdaje (zvýšení)

+
91.400 Kč
- 13.571.100 Kč
+ 13.662.500 Kč

Poznámka :
Rozpočtovým opatřením se rozumí přesuny částek mezi paragrafy (odvětví), a to
z důvodu takto schváleného rozpočtu. Pouze u příjmů jsou položky, protože paragrafy
zde nejsou stanoveny. Rozpis níže uvedených částek paragrafů ve výdajích na
konkrétní položku již provede dle níže uvedeného účelu vedoucí ESO.
Návrh na usnesení:
ZMF schvaluje RO č. 4/2017
Příjmy
(zvýšení)

pol. 1334
+34.400 Kč
1334-odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu
pol. 1122
1122 – daň z příjmů za obce

Výdaje
(snížení)

2221
2221 – provoz veř. silniční dopravy

-380.000 Kč

6409
6409- ostatní činnosti jinde nezařazené

- 10.186.200 Kč

2310
2310- vodovody

- 2.550.000 Kč

6171
6171 – správa
Výdaje
(zvýšení)

+ 57.000 Kč

1014
1014 – ozdrav hospodářských zvířat

- 454.900 Kč

+ 11.000 Kč

1014
1014 – ozdrav hospodářských zvířat

+ 8.300 Kč

2141
2141 – vnitřní obchod
2212
2212 – silnice

+ 5.500 Kč

2219
2219 – ost. záležitosti pozemních komunikací

+ 3.000 Kč

2221
2221 – provoz veř. silniční dopravy

+ 16.200 Kč

2292
2292 – dopravní obslužnost

+ 35.000 Kč

+ 370.000 Kč

3113
3113 – základní školy

+ 24.000 Kč

3312
3312-hudební činnost

+ 27.000 Kč

3312
3312-hudební činnost

+ 30.000 Kč

3326
3326- obnova hodnot historického povědomí,

+ 6.000 Kč

3419
3419 – ost. tělovýchovná činnost

+ 10.000 Kč

3421
3421 – využití volného času dětí a mládeže

+ 10.000 Kč

3421
3421 – využití volného času dětí a mládeže

+ 5.000 Kč

3421
3421 – využití volného času dětí a mládeže

+ 32.000 Kč

3429
3429- ost. zájmová činnost

+ 21.800 Kč

3543
3543 – pomoc zdravotně postiženým

+ 12.000 Kč

3549
3549 – ost. speciál. zdravotní péče

+ 16.000 Kč

3613
3613- nebytové hospodářství
3632
3632 – pohřebnictví

+ 2.000.000 Kč
+ 10.650.000 Kč

3745
3745- veřejná zeleň

+ 34.400 Kč

4359
4359-ost. služby v oblasti sociální

+ 8.000 Kč

5219
5129 – ost. záležitosti ochrany obyvatelstva
6402
6402 – finanční vypořádání minulých let

+ 9.000 Kč
+ 11.300 Kč

6399
6399-ost. finanční operace

+ 250.000 Kč

6399
6399-ost. finanční operace

+ 57.000 Kč

