Návrh RO č. 9/2018
Rozpočtová změna představuje přijetí neinvestiční dotace na zajištění výdajů vzniklých
v souvislosti s konáním voleb do Senátu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Zatím bude
celá přijatá částka rozpočtově určena do výdajů na služby. Po volbách a tedy upřesnění výdajů
dle jednotlivých položek bude částka dotace rozpočtována na položky dle skutečnosti.
Změna rozpočtu v celkové výši

+ / + 125.000,- Kč.

Návrh na usnesení:
ZMF schvaluje
Příjmy:

RO č. 9/2018
4111

+ 125.000,-Kč

položka 4111 – neinv. přijaté transfery z všeobecné pokladní správy st. rozpočtu

Výdaje :

6114

+ 125.000,-Kč

paragraf 6114 – volby do Parlamentu

Příjem i výdaj finančních prostředků bude sledován účelovým znakem UZ 98071.

Návrh RO č. 10/2018
Předmětné rozpočtové opatření řeší provozní úpravy včetně příjmu z odvodu za trvalé odnětí
zemědělské půdy. Město obdrželo tři rozhodnutí ohledně odvodů za trvalé odnětí půdy ze
zemědělského půdního fondu, a to v celkové výši jednotlivých odvodů : 2.437 Kč, 13.992 Kč,
a 161.583 Kč, přičemž 30 % z těchto částek (celkem 53.403 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.

Změna rozpočtu v celkové výši :

Příjmy (zvýšení)
Výdaje (snížení)
Výdaje (zvýšení)

+ 53.500 Kč
- 38.200 Kč
+ 91.700 Kč

Návrh na usnesení:
ZMF schvaluje
Příjmy
(zvýšení)

RO č. 10/2018
pol. 1334
+ 53.500 Kč
1334-odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu

Výdaje
(snížení)

- 16.000 Kč

3613
(rozpouštění rezervy na studie)

- 22.200 Kč

6171
Prostředky z místní správy

Výdaje :
(zvýšení)

3745
Použití odvodu ze ZPF na ochranu a obnovu přírody

+ 53.500 Kč

2221
Dopracování projektové žádosti do IPRU Zlín

+ 16.000 Kč
+ 22.200 Kč

3632
JOPEK Servis – oprava střechy kolumbária na hřbitově
Klempířství Podešva
- výměna okapů márnice

+ 10.000 Kč
+ 12.113 Kč

Návrh RO č. 11/2018
Rozpočtová změna představuje příjem a výdaj dotačních prostředků na výměnu dlažby
v presbytáři, zádveří a před čtyřmi bočními oltáři a další související práce v kostele sv.
Mikuláše (dotace 150.000 Kč), a dále na obnovu a související práce na soše sv. J. Nepomuckého
(dotace 50.000 Kč). Příjem prostředků je realizován z rozpočtu Ministerstva kultury ČR v rámci
Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón.
Změna rozpočtu v celkové výši

+ / + 200.000,- Kč.

Návrh na usnesení:
ZMF schvaluje

RO č. 11/2018

Příjmy (zvýšení)

4116
+ 200.000,-Kč
položka 4116 – ost. neinvestiční přijaté transfery ze SR

Výdaje (zvýšení)

3322 - zachování kult. památek

+ 50.000,-Kč

3330 – činnost církví

+ 150.000 Kč

Příjem i výdaj bude účelově označen pod ÚZ 34054

