
Příloha 1

Schváleno RM 26. 8. 2019

Rozpočtová opatření č. RO 163/2019 - RO 168/2019 tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč

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

Oddělení vnitřní správy - ORJ 19

163/19/a 4216 19 1211

Přiznaná dotace z MMR na hydraulické vyprošťovací zařízení pro SDH v 

rámci projektu: Společné řízení specifických rizik v regionu Jeseník - Nysa, 

reg. č. CZ.11.23/0.0/16_023/0001055 (předfinancováno v r. 2018, podíl 

SR, ÚZ 110117988) 29,20933

4218 19 1211

Přiznaná dotace od HZS Olomouckého kraje na hydraulické vyprošťovací 

zařízení pro SDH v rámci projektu: Společné řízení specifických rizik v 

regionu Jeseník - Nysa, reg. č. CZ.11.23/0.0/16_023/0001055 

(předfinancováno v r. 2018, podíl EU, ÚZ 110595823) 496,55558

8115 1 Akumulace finančních prostředků -525,76491

164/19/a 3613 5171 19 1214

Nebytové hospodářství - opravy a udržování (IPOS) - částečný přesun 

prostředků na vodu a elektrickou energii -60,00000

6171 5151 19 501

Činnost místní správy - studené voda (budova na ul. Tovární) - navýšení 

prostředků v rámci přesunu v paragrafech a položkách 20,00000

6171 5154 19 501

Činnost místní správy - elektrická energie (budova na ul. Tovární) - 

navýšení prostředků v rámci přesunu v paragrafech a položkách 40,00000

mezisoučet - Oddělení vnitřní správy 525,76491 0,00000 -525,76491 0,00000

Městská policie - ORJ 20

165/19/a 4349 5169 20 1220

Prevence kriminality - nákup ostatních služeb (rezervované prostředky na 

případnou akci: Letní tábory s DUHOU, v r. 2019 nebylo realizováno) - 

přesun prostředků v rámci položek a paragrafů -30,00000

4349 5137 20

Prevence kriminality - DHDM - přesun nečerpaných prostředků v rámci 

položek a paragrafů -20,00000

5311 5169 20

Městská policie - nákup ostatních služeb - navýšení prostředků v rámci 

přesunu v paragrafech a položkách 35,00000

5311 5167 20

Městská policie - služby školení a vzdělávání - navýšení prostředků v rámci 

přesunu v paragrafech a položkách 15,00000

mezisoučet - Městská policie 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
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Rozpočtová opatření č. RO 163/2019 - RO 168/2019 tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč

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

Útvar tajemníka MěÚ Jeseník - ORJ 23

166/19/c 4116 23 1251

Přiznaná dotace z ÚP ČR na základě Dohody o vytvoření pracovních 

příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, č. JEA-

V-36/2019 (SR, ÚZ 13101, období 7/2019) 15,00000

6171 5011 23 1251

Čerpání přiznané dotace z ÚP ČR na základě Dohody o vytvoření 

pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí 

příspěvku, č. JEA-V-36/2016 (SR, ÚZ 13101, období 7/2019) - platy 

zaměstnanců 11,21100

6171 5031 23 1251

Čerpání přiznané dotace z ÚP ČR na základě Dohody o vytvoření 

pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí 

příspěvku, č. JEA-V-36/2019 (SR, ÚZ 13101, období 7/2019) - povinné 

pojistné na soc. zabezpečení 2,78000

6171 5032 23 1251

Čerpání přiznané dotace z ÚP ČR na základě Dohody o vytvoření 

pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí 

příspěvku, č. JEA-V-36/2019 (SR, ÚZ 13101, období 7/2019) - povinné 

pojistné na veřejné zdravotní pojištění 1,00900

mezisoučet - Útvar tajemníka MěÚ Jeseník 15,00000 15,00000 0,00000 0,00000

Oddělení cestovního ruchu - ORJ 24

167/19/a,c 2143 2112 24 1197

IC - příjmy z prodeje zboží (nakoupené za účelem prodeje) - navýšení dle 

skutečného plnění 30,00000

3419 5175 24 1094

Ostatní tělovýchovná činnost - pohoštění (nečerpané prostředky na akci: 

Sportovní hry mládeže) - přesun prostředků v rámci položek a paragrafů -20,00000

2143 5138 24 1197

Prodej v IC - nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) - navýšení 

prostředků z tržeb a v rámci přesunu v položkách a paragrafech 50,00000

mezisoučet - Oddělení cestovního ruchu 30,00000 30,00000 0,00000 0,00000
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Rozpočtová opatření č. RO 163/2019 - RO 168/2019 tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč
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Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - ORJ 28

168/19/a 4399 5499 28

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - ostatní neinvestiční transfery 

obyvatelstvu - částečný přesun prostředků v rámci položek -20,00000

4399 5139 28

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - nákup materiálu - navýšení 

prostředků v rámci realizace akce: Dny seniorů 2019 - částečný přesun 

prostředků v rámci položek 5,00000

4399 5169 28

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - nákup ostatních služeb - navýšení 

prostředků v rámci realizace akce: Dny seniorů 2019 - částečný přesun 

prostředků v rámci položek 15,00000

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

Rozpočtová opatření  - celkem 570,76491 45,00000 -525,76491 0,00000

V Jeseníku 26. 8. 2019

Zpracovala: Ludmila Frenštátská, referent Odboru finančního

Kontroloval: Ing.Karel Buchta,  vedoucí Odboru finančního
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