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Schváleno RM 17. 12. 2018

Rozpočtová opatření č. RO 303/2018 - RO 311/2018 tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč

č.opatř. § pol. ORJ ORG komentář  +/- příjmy  +/- výdaje  +/- financování  +/- úvěr

Odbor finanční - Oddělení školství - ORJ 14

303/18/a,c 4116 14 1203

Projekt: Škola pro všechny - dotace národní podíl - upřesnění dle přiznané 

dílčí dotace ÚZ 103133063 - snížení -129,57026

4116 14 1203

Projekt: Škola pro všechny - dotace evropský podíl - upřesnění dle přiznané 

dílčí dotace ÚZ 103533063 - navýšení 1 318,15279

3299 5021 14 1203

Projekt: Škola pro všechny - ostatní osobní výdaje ÚZ 103533063 - 

navýšení 1 188,58253

304/18/a 3299 5169 14 1239

Projekt: MAP II - nákup ostatních služeb (ÚZ103100000) - částečné snížení 

- přesun prostředků v rámci položek -15,00000

3299 5167 14 1239

Projekt: MAP II - služeby školení a vzdělávání (ÚZ103100000) - navýšení - 

přesun prostředků v rámci položek 14,00000

3299 5173 14 1239

Projekt: MAP II - cestovné (ÚZ103100000) - navýšení - přesun prostředků 

v rámci položek 0,30000

3299 5175 14 1239

Projekt: MAP II - pohoštění (ÚZ10310000) - navýšení - přesun prostředků 

v rámci položek 0,70000

mezisoučet - Oddělení školství 1 188,58253 1 188,58253 0,00000 0,00000

Oddělení vnitřní správy - ORJ 19

305/18/c 4116 19 201

Přiznaná neinvestiční dotace na výdaje jednotek dobrovolných hasičů 

(odborná příprava, výdaje na uskutečněný zásah, věcné vybavení 

neinvestiční povahy), ÚZ 14004 44,04900

5512 5132 19 201

SDH - čerpání přiznané neinvestiční dotace na výdaje jednotek 

dobrovolných hasičů - ochranné pomůcky, ÚZ 14004 2,26600

5512 5137 19 201

SDH - čerpání přiznané neinvestiční dotace na výdaje jednotek 

dobrovolných hasičů - DHDM, ÚZ 14004 6,53400

5512 5139 19 201

SDH - čerpání přiznané neinvestiční dotace na výdaje jednotek 

dobrovolných hasičů - spotřební materiál, ÚZ 14004 7,90000

5512 5156 19 201

SDH - čerpání přiznané neinvestiční dotace na výdaje jednotek 

dobrovolných hasičů - pohonné hmoty, ÚZ 14004 1,34900

5512 5171 19 201

SDH - čerpání přiznané neinvestiční dotace na výdaje jednotek 

dobrovolných hasičů - opravy a udržování, ÚZ 14004 26,00000
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Rozpočtová opatření č. RO 303/2018 - RO 311/2018 tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč
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306/18/a 6115 5169 19 187

Volby do zastupitelstev obcí a do 1/3 Senátu Parlamentu ČR - nákup služeb 

(ÚZ 98187) - snížení, přesun v rámci položek a ÚZ -0,15600

6115 5032 19 187

Volby do zastupitelstev obcí a do 1/3 Senátu Parlamentu ČR - zdravotní 

pojištění (ÚZ 98187) - snížení, přesun v rámci položek a ÚZ -53,15700

6115 5031 19 187

Volby do zastupitelstev obcí a do 1/3 Senátu Parlamentu ČR - sociální 

pojištění (ÚZ 98187) - snížení, přesun v rámci položek a ÚZ -80,99200

6115 5021 19 187

Volby do zastupitelstev obcí a do 1/3 Senátu Parlamentu ČR - ostatní 

osobní výdaje (ÚZ 98187) - navýšení, přesun v rámci položek a ÚZ 134,30500

307/18/a 6171 5137 19 204

Činnost místní správy - DHDM - částečné snížení, přesun prostředků na 

posílení položek (materiál, služby, cestovné) -100,00000

3613 5139 19 1214

Nebytové hospodářství (IPOS) - spotřební materiál - navýšení v rámci 

přesunu v položkách a paragrafech 60,00000

3613 5169 19 1214

Nebytové hospodářství (IPOS) - nákup ostatních služeb - navýšení v rámci 

přesunu v položkách a paragrafech 20,00000

6171 5173 19 204

Činnost místní správy - cestovné - navýšení prostředků v rámci přesunu v 

položkách a paragrafech 20,00000

mezisoučet - Oddělení vnitřní správy 44,04900 44,04900 0,00000 0,00000

Městská policie - ORJ 20

308/18/a 4349 5169 20 1213

Projekt: Asistenti prevence kriminality Jeseník - nákup služeb - podíl města 

(ÚZ 104100000) - snížení - přesun prostředků v rámci položek a ÚZ -2,00000

4349 5169 20 1213

Projekt: Asistenti prevence kriminality Jeseník - nákup služeb - podíl SR (ÚZ 

104113013) - snížení - přesun prostředků v rámci položek a ÚZ -4,00000

4349 5169 20 1213

Projekt: Asistenti prevence kriminality Jeseník - nákup služeb - podíl EU 

(ÚZ 104513013) - snížení - přesun prostředků v rámci položek a ÚZ -34,00000

4349 5167 20 1213

Projekt: Asistenti prevence kriminality Jeseník - služby školení a vzdělávání - 

podíl města (ÚZ 104100000) - navýšení - přesun prostředků v rámci 

položek a ÚZ 2,00000

4349 5167 20 1213

Projekt: Asistenti prevence kriminality Jeseník - služby školení a vzdělávání - 

podíl SR (ÚZ 104113013) - navýšení - přesun prostředků v rámci položek a 

ÚZ 4,00000

4349 5167 20 1213

Projekt: Asistenti prevence kriminality Jeseník - nákup služeb - podíl EU 

(ÚZ 104513013) - navýšení - přesun prostředků v rámci položek a ÚZ 34,00000

mezisoučet - Městská policie 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
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Útvar tajemníka MěÚ Jeseník - ORJ 23

309/18/c 4116 23 1242

Přiznaná dotace z ÚP ČR na základě Dohody o vytvoření pracovních 

příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku 

(období 11/2018) 24,71400

4116 23 1242

Přiznaná dotace z ÚP ČR na základě Dohody o vytvoření pracovních 

příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku 

(období 11/2018) 5,28600

6171 5011 23 1242

Čerpání přiznané dotace z ÚP ČR na základě Dohody o vytvoření 

pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí 

příspěvku (období 11/2018) - platy zaměstnanců 18,44323

6171 5011 23 1242

Čerpání přiznané dotace z ÚP ČR na základě Dohody o vytvoření 

pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí 

příspěvku (období 11/2018) - platy zaměstnanců 3,94477

6171 5031 23 1242

Čerpání přiznané dotace z ÚP ČR na základě Dohody o vytvoření 

pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí 

příspěvku (období 11/2018) - povinné pojistné na soc. zabezpečení 4,61081

6171 5031 23 1242

Čerpání přiznané dotace z ÚP ČR na základě Dohody o vytvoření 

pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí 

příspěvku (období 11/2018) - povinné pojistné na soc. zabezpečení 0,98619

6171 5032 23 1242

Čerpání přiznané dotace z ÚP ČR na základě Dohody o vytvoření 

pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí 

příspěvku (období 11/2018) - povinné pojistné na veřejné zdravotní 

pojištění 1,65996
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6171 5032 23 1242

Čerpání přiznané dotace z ÚP ČR na základě Dohody o vytvoření 

pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí 

příspěvku (období 11/2018) - povinné pojistné na veřejné zdravotní 

pojištění 0,35504

mezisoučet - Útvar tajemníka MěÚ Jeseník 30,00000 30,00000 0,00000 0,00000

Oddělení majetku - ORJ 39

310/18/a,c 2199 2212 39 1002 Smluvní pokuta za pozdní úhradu nájmu a faktur za elektrickou energii 9,85298

3639 2119 39

Územní rozvoj - ostatní příjmy z vlastní činnosti (věcná břemena) - 

navýšení dle plnění 40,00000

3613 5169 39

Nebytové hospodářství - nákup služeb - snížení - přesun prostředků v rámci 

položek a paragrafů -10,00000

3612 5154 39 Bytové hospodářství - elektrická energie - navýšení 5,00000

3412 5169 39 1163

Sportovní zařízení v majetku obce (letní koupaliště) - nákup služeb (služby 

spojené se zazimováním objektu) - navýšení prostředků v rámci přesunu v 

položkách a paragrafech 8,44000

3412 5041 39 1163

Sportovní zařízení v majetku obce (letní koupaliště) - odměny za užití 

duševního vlastnictví (poplatek OSA) - přesun v položkách a paragrafech 1,56000

8115 1 Akumulace finančních prostředků -44,85298

mezisoučet - Oddělení majetku 49,85298 5,00000 -44,85298 0,00000

Oddělení vnitřní správy - ORJ 19

311/18/a 4118 19 1211

Přiznaná neinvestiční dotace z programu Interreg V-A Česká republika - 

Polsko na předfinancovaný projekt: Společné řízení specifických rizik v 

regionu Jeseník - Nysa (podíl EU 85%, ÚZ 110595113, 1 511,64 EUR) 38,99275

8115 1 Akumulace finančních prostředků -38,99275

mezisoučet - Oddělení vnitřní správy 38,99275 0,00000 -38,99275 0,00000

Rozpočtová opatření  - celkem 1 351,47726 1 267,63153 -83,84573 0,00000

V Jeseníku 17. 12. 2018

Zpracovala: Ludmila Frenštátská, referent Odboru finančního

Kontroloval: Ing.Karel Buchta,  vedoucí Odboru finančního
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