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Schváleno RM 8. 4. 2019

Rozpočtová opatření č. RO 60/2019 - RO 68/2019 tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč

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

Odbor finanční - ORJ 1

60/19/a 6402 2222 1

Finanční vypořádání minulých let - přijatý doplatek neinvestiční dotace za 

úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s volbou prezidenta České republiky v 

r. 2018 106,92839

8115 1 Akumulace finančních prostředků -106,92839

61/19/c 1122 1

Daň z příjmů práv.osob za obce-snížení částky, úprava dle Přiznání k dani z 

příjmů právnických osob za r. 2018 -2 074,03000

6399 5365 1

Platby daní a poplatků - Daň z příjmů práv.osob za obce-snížení částky, 

úprava dle Přiznání k dani z příjmů právnických osob za r. 2018 -2 074,03000

62/19/a 1381 1

Daň z hazardních her - částečné snížení (ÚZ 00999) - přesun prostředků     

na položky 1383 a 1385 dle předpokládaného vývoje plnění rozpočtu -6 000,00000

1383 1

Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů (ÚZ 00999) - navýšení 

prostředků v rámci přesunu v položkách dle vývoje plnění 220,00000

1385 1

Dílčí daň z technických her (nová položka od r. 2019 dle změny vyhlášky    

o rozpočtové skladbě) - navýšení prostředků v rámci přesunu v položkách 

dle vývoje plnění rozpočtu (ÚZ 00999) 5 780,00000

mezisoučet - Odbor finanční -1 967,10161 -2 074,03000 -106,92839 0,00000
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Rozpočtová opatření č. RO 60/2019 - RO 68/2019 tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč

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

Odbor finanční - Oddělení školství - ORJ 16

63/19/a 4351 5222 16

Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení - 

neinvestiční transfery spolkům (ÚZ 00999) - snížení - přesun prostředků v 

rámci paragrafů a položek v sociální oblasti -306,00000

4399 5222 16

Ostatní záležitosti soc. věcí a politiky zaměstnanosti - neinvestiční 

transfery spolkům (ÚZ 00999) - snížení - přesun prostředků v rámci 

položek a paragrafů v sociální a sportovní oblasti -320,00000

4373 5221 16

Domy na půl cesty - neinvestiční transfery obecně prospěšným 

společnostem, sociální oblast, transfery poskytnuty dle platných pravidel 

(ÚZ 00999) 29,00000

4374 5222 16

Azylové domy, nízkoprahová denní centra, noclehárny - neinvestiční 

transfery spolkům, sociální oblast, poskytnuty dle platných pravidel (ÚZ 

00999) 300,00000

4399 5221 16

Ostatní záležitosti soc. věcí a politiky zaměstnanosti - neinvestiční 

transfery obecně prospěšným společnostem, sociální oblast, transfery 

poskytnuty dle platných pravidel (ÚZ 00999)  71,00000

4399 5223 16

Ostatní záležitosti soc. věcí a politiky zaměstnanosti - neinvestiční 

transfery církvím a náboženským společnostem, sociální oblast, transfery 

poskytnuty dle platných pravidel (ÚZ 00999)  83,00000

4399 5229 16

Ostatní záležitosti soc. věcí a politiky zaměstnanosti - neinvestiční 

transfery neziskovým a podobným organizacím, sociální oblast, transfery 

poskytnuty dle platných pravidel (ÚZ 00999)  100,00000

3419 5222 16

Ostatní tělovýchovná činnost - neinvestiční transfery spolkům, sportovní 

oblast, poskytnuty dle platných pravidel (ÚZ 00999) 43,00000

mezisoučet - Odbor finanční - Oddělení školství 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
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Rozpočtová opatření č. RO 60/2019 - RO 68/2019 tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč
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Oddělení cestovního ruchu - ORJ 24

64/19/a 2143 2329 24 1210

Přiznaná dotace pro město Jeseník z Euroregionu Praděd na projekt: 750 

let společné historie a spolupráce (projekt mezi partnerskými městy Jeseník 

a Glucholazy, v období od 1.3.2017 do 30.6.2018, ÚZ 41500000,                            

20 034,64 EUR) 516,29267

8115 1 Akumulace finančních prostředků -516,29267

65/19/c 2143 2329 24 1210

Přiznaná dotace pro partnerské město Glucholazy z Euroregionu Praděd na 

projekt: 750 let společné historie a spolupráce (projekt mezi partnerskými 

městy Jeseník a Glucholazy, v období od 1.3.2017 do 30.6.2018, ÚZ 

41500000, 28 065,70 EUR) 723,25309

2143 5532 24 1210

Převod přiznané dotace partnerskému městu Glucholazy z Euroregionu 

Praděd na projekt: 750 let společné historie a spolupráce (projekt mezi 

partnerskými městy Jeseník a Glucholazy, v období od 1.3.2017 do 

30.6.2018, ÚZ 41500000) 723,25309

mezisoučet - Oddělení cestovního ruchu 1 239,54576 723,25309 -516,29267 0,00000

Oddělení majetku - ORJ 39

66/19/c 6320 2322 39

Příjaté pojistné náhrady - poškozená střídačka na fotbalovém hřišti (škoda 

způsobena vichřicí 11.3.2019) 40,47900

3613 5171 39

Nebytové hospodářství - opravy a udržování (výměna poškozené střídačky 

na fotbalovém hřišti) - navýšení prostředků o přijatou pojistnou náhradu 40,47900

67/19/a 3613 5192 39 1162

Nebytové hospodářství - rezervované prostředky na krytí ztráty z 

provozování sportovní haly v r. 2018 pro nájemce (TSJ a.s.) dle ujednání 

(Smlouva o nájmu...) - snížení - částečný přesun prostředků na pořízení 

mobilních basketbalových košů + rezerva na další vybavení, zbylá část 

prostředků - přesun na příslušnou položku -642,00000

3613 5213 39 1162

Nebytové hospodářství - úhrada ztráty z porovozování sportovní haly          

v r. 2018 - pro nájemce (TSJ)  dle ujednání (Smlouva o nájmu…) - dle 

předloženého vyúčtování TSJ - přesun prostředků z P 5192 557,00000

3613 5137 39 1162

Nebytové hospodářství - DHDM (pořízení mobilních basketbalových košů + 

rezerva na další vybavení) 85,00000
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68/19/a 3639 5171 39

Komunální služby - opravy a udržování - úprava okolí prodejny Albert - 

přesun prostředků do MS TSJ a.s. jako jmenovitá akce - přesun v rámci 

paragrafů -500,00000

2212 5171 39 503

Komunální služby - opravy a udržování - úprava okolí prodejny Albert - 

přesun prostředků do MS TSJ a.s. jako jmenovitá akce - přesun v rámci 

paragrafů 500,00000

mezisoučet - Oddělení majetku 40,47900 40,47900 0,00000 0,00000

Rozpočtová opatření  - celkem -687,07685 -1 310,29791 -623,22106 0,00000

V Jeseníku 8. 4. 2019

Zpracovala: Ludmila Frenštátská, referent Odboru finančního

Kontroloval: Ing.Karel Buchta,  vedoucí Odboru finančního
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