
Příloha 1

Schváleno RM 25. 2. 2019

Rozpočtová opatření č. RO 46/2019 - RO 52/2019 tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč

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

Odbor finanční - Oddělení školství - ORJ 14

46/19/c 4116 14 351

Přiznaná účelová neinvestiční dotace pro Základní uměleckou školu Jeseník 

na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů (podíl EU, ÚZ 

103533063) 1 319,20849

4116 14 351

Přiznaná účelová neinvestiční dotace pro Základní uměleckou školu Jeseník 

na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů (podíl SR, ÚZ 

103133063) 232,80151

3231 5336 14 351

Neinvestiční transfer ve výši přiznané účelové neinvestiční dotace pro 

Základní uměleckou školu Jeseník na projekty využívající zjednodušené 

vykazování nákladů (podíl EU, ÚZ 103533063) 1 319,20849

3231 5336 14 351

Neinvestiční transfer ve výši přiznané účelové neinvestiční dotace pro 

Základní uměleckou školu Jeseník na projekty využívající zjednodušené 

vykazování nákladů (podíl SR, ÚZ 103133063) 232,80151

47/19/a 3299 5139 14 1203

Projekt: Škola pro všechny - spotřební materiál (vlastní podíl 103100000) - 

snížení - přesun prostředků v rámci položek -40,00000

3299 5172 14 1203

Projekt: Škola pro všechny - programové vybavení (vlastní podíl 

103100000) - navýšení - přesun prostředků v rámci položek 40,00000

mezisoučet - Oddělení školství 1 552,01000 1 552,01000 0,00000 0,00000

Odbor finanční - Oddělení školství - ORJ 16

48/19/a 3399 5222 16

Ostatní záležitosti kultury - neinvestiční transfery spolkům v oblasti kultury - 

snížení - přesun prostředků na neinvestiční transfery nefinančním 

podnikatelským subjektům - právnickým osobám,  cizím příspěvkovým 

organizacím (ÚZ 00999) -100,00000

3419 5222 16

Ostatní tělovýchovná činnost - neinvestiční transfery spolkům - snížení 

prostředků - přesun na transfery právnickým osobám, fyzickým osobám, 

cizím příspěvkovým organizacím - oblast sportu, dle platných pravidel (ÚZ 

00999) -230,00000

3429 5222 16

Ostatní zájmová činnost a rekreace - neinvestiční transfery spolkům v 

zájmové oblasti - snížení - přesun prostředků na neinvestiční transfery 

cizím příspěvkovým organizacím, církvím a náboženským společnostem (ÚZ 

00999) -100,00000
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3399 5213 16

Ostatní záležitosti kultury - neinvestiční transfery nefinančním 

podnikatelským subjektům - právnickým osobám v oblasti kultury - 

navýšení - přesun prostředků v rámci položek (ÚZ 00999) 50,00000

3399 5339 16

Ostatní záležitosti kultury - neinvestiční transfery cizím příspěvkovým 

organizacím v oblasti kultury - navýšení - přesun prostředků v rámci 

položek (ÚZ 00999) 40,00000

3419 5339 16

Ostatní tělovýchovná činnost - neinvestiční transfery cizím příspěvkovým 

organizacím - navýšení v rámci přesunu v položkách, oblast sportu, dle 

platných pravidel (ÚZ 00999) 40,00000

3419 5213 16

Ostatní tělovýchovná činnost - neinvestiční transfery nefinančním 

podnikatelským subjektům - právnickým osobám v oblasti sportu - navýšení 

- přesun prostředků v rámci položek (ÚZ 00999) 160,00000

3419 5494 16

Ostatní tělovýchovná činnost - neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající 

charakter daru v oblasti sportu - navýšení - přesun prostředků v rámci 

položek (ÚZ 00999) 50,00000

3429 5223 16

Ostatní zájmová činnost a rekreace - neinvestiční transfery církvím a 

náboženským společnostem v zájmové oblasti - navýšení - přesun v rámci 

položek (ÚZ 00999) 10,00000

3429 5339 16

Ostatní zájmová činnost a rekreace - neinvestiční transfery cizím 

příspěvkovým oraganizacím v zájmové oblasti - navýšení - přesun v rámci 

položek (ÚZ 00999) 80,00000

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

Oddělení vnitřní správy - ORJ 19

49/19/a 3613 5171 19 1214

Nebytové hospodářství - opravy a udržování - částečný přesun prostředků 

na pohonné hmoty -10,00000

5512 5136 19 201

Požární ochrana - dobrovolná část - knihy, učevní pomůcky, tisk - snížení - 

přesun prostředků v rámci položek a paragrafu -2,00000

5512 5132 19 201

Požární ochrana - dobrovolná část - knihy, učební pomůcky, tisk - snížení - 

přesun prostředků v rámci položek a paragrafu -6,00000

5512 5171 19 201

Požární ochrana - dobrovolná část - opravy a udržování - snížení - přesun 

prostředků v rámci položek a paragrafu -10,00000
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3613 5156 19 1214

Nebytové hospodářství - pohonné hmoty a maziva - navýšení - přesun v 

rámci položek 10,00000

5512 5137 19 201

Požární ochrana - dobrovolná část - DHDM - navýšení - přesun prostředků 

v rámci položek a paragrafu 2,00000

5512 5163 19 201

Požární ochrana - dobrovolná část - služby peněžních ústavů (pojištění) - 

navýšení - přesun prostředků v rámci položek a paragrafu 16,00000

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

Oddělení majetku - ORJ 39

50/19/a,c 3613 2324 39

Nebytové hospodářství - přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (příjem 

úhrad za služby r. 2018 - přefakturace, vratky z vyúčtování) 150,00000

3612 5151 39

Bytové hospodářství - vodné, stočné - částečné snížení, přesun v rámci 

položek -50,00000

3612 5153 39 Bytové hospodářství - plyn - navýšení, přesun v rámci položek 8,00000

3612 5154 39 Bytové hospodářství - elektrická energie - navýšení, přesun v rámci položek 20,00000

3613 5151 39 Nebytové hospodářství - vodné, stočné - navýšení, přesun v rámci položek 22,00000

3613 5154 39 Nebytové hospodářství - elektrická energie - navýšení 50,00000

8115 1 Akumulace finančních prostředků -100,00000

51/19/a 3612 5152 39 Bytové hospodářství - teplo - částečný přesun prostředků na služby -50,00000

3612 5169 39

Bytové hospodářství - nákup služeb (úhrada za obsluhu kotelny v bytovém 

domě Šumperská 51) - navýšení prostředků v rámci přesunu v položkách 50,00000

mezisoučet - Oddělení majetku 150,00000 50,00000 -100,00000 0,00000
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Útvar tajemníka MěÚ Jeseník - ORJ 23

52/19/c 4116 23 1242

Přiznaná dotace z ÚP ČR na základě Dohody a Dodatku č. 1 o vytvoření 

pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí 

příspěvku, č. JEA-VZ-43/2018 (SR, ÚZ 13101, období 1/2019) 29,64900

6171 5011 23 1242

Čerpání přiznané dotace z ÚP ČR na základě Dohody a Dodatku                 

č. 1 o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a 

poskytnutí příspěvku, č. JEA-VZ-43/2018 (SR, ÚZ 13101, období 1/2019) - 

platy zaměstnanců 21,40000

6171 5031 23 1242

Čerpání přiznané dotace z ÚP ČR na základě Dohody a Dodatku                 

č. 1 o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a 

poskytnutí příspěvku, č. JEA-VZ-43/2018 (SR, ÚZ 13101, období 1/2019) - 

povinné pojistné na soc. zabezpečení 5,35000

6171 5032 23 1242

Čerpání přiznané dotace z ÚP ČR na základě Dohody a Dodatku                 

č. 1 o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a 

poskytnutí příspěvku, č. JEA-VZ-43/2018 (SR, ÚZ 13101, období 1/2019) - 

povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 1,92700

6171 5424 23 1242

Čerpání přiznané dotace z ÚP ČR na základě Dohody a Dodatku                 

č. 1 o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a 

poskytnutí příspěvku, č. JEA-VZ-43/2018 (SR, ÚZ 13101, období 1/2019) - 

náhrady mezd v době nemoci 0,97200

mezisoučet - Útvar tajemníka MěÚ Jeseník 29,64900 29,64900 0,00000 0,00000

Rozpočtová opatření  - celkem 1 731,65900 1 631,65900 -100,00000 0,00000

V Jeseníku 25. 2. 2019

Zpracovala: Ludmila Frenštátská, referent Odboru finančního

Kontroloval: Ing.Karel Buchta,  vedoucí Odboru finančního
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