
Příloha 1

Schváleno RM 11. 2. 2019

Rozpočtová opatření č. RO 26/2019 - RO 37/2019 tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč

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

Odbor finanční - ORJ 1

26/19/c 6399 2329 1

Ostatní finanční operace - vratka přeplatku z FÚ pro Olomoucký kraj 

(přeplatek penále na základě Rozhodnutí o prominutí daně z 18. 12. 2018) 221,89300

6399 5901 1

Ostatní finanční operace - rezerva ve výši vratky přeplatku (případná 

rezerva na odvody DPH) 221,89300

mezisoučet - Odbor finanční 221,89300 221,89300 0,00000 0,00000

Oddělení investic - ORJ 4

27/19/a 3314 5011 4 1217

Centrum společných aktivit - aktivity (Česko-polský projekt) - platy 

zaměstnanců - podíl EU (ÚZ 110595113) - přesun na OOV -153,00000

3314 5011 4 1217

Centrum společných aktivit - aktivity (Česko-polský projekt) - platy 

zaměstnanců - podíl SR (ÚZ 110117051) - přesun na OOV -9,00000

3314 5011 4 1217

Centrum společných aktivit - aktivity (Česko-polský projekt) - platy 

zaměstnanců - vlastní podíl (ÚZ 110100000) - přesun na OOV -18,00000

3314 5021 4 1217

Centrum společných aktivit - aktivity (Česko-polský projekt) - OOV - podíl 

EU (ÚZ 110595113) - přesun z P 5011 153,00000

3314 5021 4 1217

Centrum společných aktivit - aktivity (Česko-polský projekt) - OOV - podíl 

SR (ÚZ 110117051) - přesun z P 5011 9,00000

3314 5021 4 1217

Centrum společných aktivit - aktivity (Česko-polský projekt) - OOV - vlastní 

podíl (ÚZ 110100000) - přesun z P 5011 18,00000

28/19/c 4116 4 1217

Předpokl. dílčí neinv. dot. z MMR ČR na základě rozhodnutí - Centrum 

společných aktivit - kooperační síť samospráv a NNO parterských měst, 

dotace pro MKZ (ÚZ 110117051) 101,00000

4118 4 1217

Dílčí neinv. dot. z MF ČR  (Evropský fond) na základě rozhodnutí -  

Centrum společných aktivit - kooperační síť samospráv a NNO parterských 

měst, dotace pro MKZ (ÚZ 110595113) 1 721,00000

3314 5336 4 1217

Neinvestiční transfer zřízené PO Městská kulturní zařízení Jeseník ve výši 

předpokládané dotace z MMR ČR na základě rozhodnutí - Centrum 

společných aktivit …(ÚZ 110117051) 101,00000

3314 5336 4 1217

Neinvestiční transfer zřízené PO Městská kulturní zařízení Jeseník ve výši 

předpokládané přiznané dotace z MF ČR na základě rozhodnutí - Centrum 

společných aktivit …(ÚZ 110595113) 1 721,00000
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Rozpočtová opatření č. RO 26/2019 - RO 37/2019 tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč

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

29/19/c 4118 4 1217

Dílčí neinv. dot. z MF ČR  (Evropský fond) na základě rozhodnutí - Centrum 

společných aktivit - kooperační síť samospráv a NNO parterských měst, 

dotace pro Gmina Nysa (ÚZ 110595113) 1 470,00000

4218 4 1217

Dílčí inv. dot. z MF ČR  (Evropský fond) na základě rozhodnutí - Centrum 

společných aktivit - kooperační síť samospráv a NNO parterských měst, 

dotace pro Gmina Nysa (ÚZ 110595823) 1 400,00000

3314 5532 4 1217

Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí (partner projektu) - Centrum 

společných aktivit - kooperační síť samospráv a NNO parterských měst, 

předpokl. dotace na základě rozhodnutí pro Gmina Nysa (ÚZ 110595113) 1 470,00000

3314 6380 4 1217

Investiční transfery do zahraničí (partner projektu) - Centrum společných 

aktivit - kooperační síť samospráv a NNO parterských měst, předpokl. 

dotace pro Gmina Nysa (ÚZ 110595823) 1 400,00000

30/19/c 4118 4 1217

Dílčí neinv. dot. z MF ČR  (Evropský fond) na základě rozhodnutí - Centrum 

společných aktivit - kooperační síť samospráv a NNO parterských měst, 

dotace pro MiGBP Nysa (ÚZ 110595113) 447,00000

4218 4 1217

Dílčí inv. dot. z MF ČR  (Evropský fond) na základě rozhodnutí - Centrum 

společných aktivit - kooperační síť samospráv a NNO parterských měst, 

dotace pro MiGBP Nysa (ÚZ 110595823) 136,00000

3314 5532 4 1217

Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí (partner projektu) - Centrum 

společných aktivit - kooperační síť samospráv a NNO parterských měst, 

předpokl. dotace na základě rozhodnutí pro MiGBP Nysa (ÚZ 110595113) 447,00000

3314 6380 4 1217

Investiční transfery do zahraničí (partner projektu) - Centrum společných 

aktivit - kooperační síť samospráv a NNO parterských měst, předpokl. 

dotace pro MiGBPNysa (ÚZ 110595823) 136,00000

mezisoučet - Oddělení investic 5 275,00000 5 275,00000 0,00000 0,00000

Odbor životního prostředí - ORJ 6

31/19/a 3722 2226 6 2034

Příjem přeplatku od SMOJ za uložení bioodpadu na kompostárně Jesenicka 

za rok 2018 - vyúčtování dle skutečných nákladů 1,02900

8115 1 Akumulace finančních prostředků -1,02900

mezisoučet - Odbor životního prostředí 1,02900 0,00000 -1,02900 0,00000
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Odbor finanční - Oddělení školství - ORJ 14

32/19/a 3299 5166 14

Ostatní záležitosti vzdělávání - konzultační, poradenské a právní služby - 

částečný přesun prostředků v rámci položek -20,00000

3299 5167 14

Ostatní záležitosti vzdělávání - služby školení a vzdělávání - navýšení - 

částečný přesun prostředků v rámci položek 20,00000

mezisoučet - Oddělení školství 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Odbor finanční - Oddělení školství - ORJ 16

33/19/c 4122 16 605

Přiznaná dotace z KÚ Olomouckého kraje na zajištění plnění regionálních 

funkcí knihoven v roce 2019 (ÚZ 00160) 643,09400

3314 5336 16 605

Neinvestiční transfer Knihovně V.P. ve výši přiznané dotace z KÚ 

Olomouckého kraje na zajištění plnění regionálních funkcí knihoven (ÚZ 

00160) 643,09400

mezisoučet - Oddělení školství 643,09400 643,09400 0,00000 0,00000

Oddělení vnitřní správy - ORJ 19

34/19/a 3632 5192 19

Pohřebnictví - poskytnuté náhrady (sociální pohřby) - snížení - přesun 

prostředků v rámci položek (vznik nové položky - změna vyhlášky                            

o rozpočtové skladbě ze dne 20. 12. 2018) -60,00000

3632 5811 19

Pohřebnictví - poskytnuté náhrady (sociální pohřby) - snížení - přesun 

prostředků v rámci položek (vznik nové položky - změna vyhlášky                            

o rozpočtové skladbě ze dne 20. 12. 2018) 60,00000

mezisoučet - Oddělení vnitřní správy 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
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Městská policie - ORJ 20

35/19/a 4349 5132 20 1213

Projekt: Asistenti prevence kriminality Jeseník - ochranné pomůcky 

(asistenti) - EU podíl (ÚZ 104513013) - snížení, přesun v položkách -1,67000

4349 5132 20 1213

Projekt: Asistenti prevence kriminality Jeseník - ochranné pomůcky 

(asistenti) - podíl SR (ÚZ 104113013) - snížení, přesun v položkách -0,19000

4349 5132 20 1213

Projekt: Asistenti prevence kriminality Jeseník - ochranné pomůcky 

(asistenti) - podíl města (ÚZ 104100000) - snížení, přesun v položkách -0,10000

4349 5137 20 1213

Projekt: Asistenti prevence kriminality Jeseník -  DHDM -  EU podíl (ÚZ 

104513013) - navýšení, přesun v položkách -1,58000

4349 5137 20 1213

Projekt: Asistenti prevence kriminality Jeseník - DHDM - podíl SR (ÚZ 

104113013) - navýšení, přesun v položkách -0,19000

4349 5137 20 1213

Projekt: Asistenti prevence kriminality Jeseník - DHDM - podíl města (ÚZ 

104100000) - navýšení, přesun v položkách -0,09000

4349 5167 20 1213

Projekt: Asistenti prevence kriminality Jeseník -  služby školení a vzdělávání 

- EU podíl (ÚZ 104513013) - navýšení, přesun v položkách 1,58000

4349 5167 20 1213

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

podíl SR (ÚZ 104113013) - navýšení, přesun v položkách 0,19000

4349 5167 20 1213

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

podíl města (ÚZ 104100000) - navýšení, přesun v položkách 0,09000

4349 5169 20 1213

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

podíl (ÚZ 104513013) - navýšení, přesun v položkách 1,67000

4349 5169 20 1213

Projekt: Asistenti prevence kriminality Jeseník - nákup ostatních služeb - 

podíl SR (ÚZ 104113013) - navýšení, přesun v položkách 0,19000

4349 5169 20 1213

Projekt: Asistenti prevence kriminality Jeseník - nákup ostatních služeb - 

podíl města (ÚZ 104100000) - navýšení, přesun v položkách 0,10000

mezisoučet - Městská policie 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
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Oddělení cestovního ruchu - ORJ 24

36/19/a 3419 5169 24 1094

Ostatní tělovýchovná činnost - nákup služeb (sportovní hry mládeže) - 

snížení prostředků, částečný přesun v rámci paragrafů a položek -90,00000

3319 5169 24 1110

Ostatní záležitosti kultury - nákup služeb - navýšení prostředků na roznos 

zpravodaje Naše město 50,00000

6171 5169 24 1124 Činnost místní správy - nákup služeb - navýšení prostředků na PR  40,00000

mezisoučet - Oddělení cestovního ruchu 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - ORJ 28

37/19/a 4339 5021 28 1228

Zavádění cochemské praxe - ostatní osobní výdaje (DPP) v rámci realizace 

projektu - vlastní podíl (ÚZ 104100000) - snížení, přesun v položkách -0,50000

4339 5021 28 1228

Zavádění cochemské praxe - ostatní osobní výdaje (DPP) v rámci realizace 

projektu - státní podíl (ÚZ 104113013) - snížení, přesun v položkách -1,00000

4339 5021 28 1228

Zavádění cochemské praxe - ostatní osobní výdaje (DPP) v rámci realizace 

projektu - podíl EU (104513013) - snížení, přesun v položkách -8,50000

4339 5031 28 1228

Zavádění cochemské praxe - povinné pojistné na sociální zabezpečení v 

rámci realizace projektu - vlastní podíl (ÚZ 104100000) - navýšení, přesun 0,36315

4339 5031 28 1228

Zavádění cochemské praxe - povinné pojistné na sociální zabezpečení v 

rámci realizace projektu - státní  podíl (ÚZ 104113013) - navýšení, přesun 0,72630

4339 5031 28 1228

Zavádění cochemské praxe - povinné pojistné na sociální zabezpečení v 

rámci realizace projektu - podíl EU (104513013) - navýšení, přesun 6,17355

4339 5032 28 1228

Zavádění cochemské praxe - povinné pojistné na veřejné zdravotní 

pojištění v rámci realizace projektu - vlastní podíl (ÚZ 104100000) - 

navýšení, přesun 0,13075

4339 5032 28 1228

Zavádění cochemské praxe - povinné pojistné na veřejné zdravotní 

pojištění v rámci realizace projektu - státní podíl (ÚZ 104113013) - 

navýšení, přesun 0,26150

4339 5032 28 1228

Zavádění cochemské praxe - povinné pojistné na veřejné zdravotní 

pojištění v rámci realizace projektu - podíl EU (104513013) - navýšení, 

přesun 2,22275
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4339 5038 28 1228

Zavádění cochemské praxe - povinné pojistné na úrazové pojištění v rámci 

realizace projektu - vlastní podíl (ÚZ 104100000) - navýšení, přesun 0,00610

4339 5038 28 1228

Zavádění cochemské praxe - povinné pojistné na úrazové pojištění v rámci 

realizace projektu - státní podíl (ÚZ 104113013) - navýšení, přesun 0,01220

4339 5038 28 1228

Zavádění cochemské praxe - povinné pojistné na úrazové pojištění v rámci 

realizace projektu - podíl EU (104513013) - navýšení, přesun 0,10370

mezisoučet - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Rozpočtová opatření  - celkem 6 141,01600 6 139,98700 -1,02900 0,00000

V Jeseníku 11. 2. 2019

Zpracovala: Ludmila Frenštátská, referent Odboru finančního

Kontroloval: Ing.Karel Buchta,  vedoucí Odboru finančního
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