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Schváleno RM 23. 9. 2019

Rozpočtová opatření č. RO 191/2019 - RO 200/2019 tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč

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

Oddělení investic - ORJ 4

191/19/a 3314 5169 4 1217

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

ostatních služeb - podíl EU (ÚZ 110595113) - částečný přesun v rámci 

položek -17,00000

3314 5169 4 1217

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

ostatních služeb - podíl SR (ÚZ 110117051) - částečný přesun v rámci 

položek -1,00000

3314 5169 4 1217

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

ostatních služeb - vlastní podíl (ÚZ 110100000) - částečný přesun v rámci 

položek -2,00000

3314 5139 4 1217

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

materiálu - podíl EU (ÚZ 110595113) - navýšení - částečný přesun v rámci 

položek 17,00000

3314 5139 4 1217

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

materiálu - podíl SR (ÚZ 110117051) - navýšení - částečný přesun v rámci 

položek 1,00000

3314 5139 4 1217

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

materiálu - vlastní podíl (ÚZ 110100000) - navýšení - částečný přesun v 

rámci položek 2,00000

mezisoučet - Oddělení investic 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Odbor finanční - Oddělení školství - ORJ 14

192/19/a 3299 5137 14 1253

Projekt: Škola pro všechny II - DHDM (podíl SR, ÚZ 103133063) - snížení - 

částečný přesun v rámci položek -1,57950

3299 5137 14 1253

Projekt: Škola pro všechny II - DHDM (podíl EU, ÚZ 103533063) - snížení - 

částečný přesun v rámci položek -13,42050

3299 5172 14 1253

Projekt: Škola pro všechny II - programové vybavení (podíl SR, ÚZ 

103133063) - navýšení - přesun v rámci položek 1,57950

3299 5172 14 1253

Projekt: Škola pro všechny II - programové vybavení (podíl EU, ÚZ 

103533063) - navýšení - přesun v rámci položek 13,42050

mezisoučet - Oddělení školství 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
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Rozpočtová opatření č. RO 191/2019 - RO 200/2019 tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč

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

Oddělení vnitřní správy - ORJ 19

193/19/a 3613 5171 19 1214

Nebytové hospodářství - opravy a udržování (IPOS) - částečné snížení - 

přesun prostředků v rámci položek -100,00000

3613 5139 19 1214

Nebytové hospodářství - nákup materiálu (IPOS) - navýšení - přesun 

prostředků v rámci položek 50,00000

3613 5169 19 1214

Nebytové hospodářství - nákup ostatních služeb (IPOS) - navýšení - přesun 

prostředků v rámci položek 50,00000

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

Městská policie - ORJ 20

194/19/a 5311 5132 20 MP - ochranné pomůcky - částečný přesun prostředků v rámci paragrafů -10,00000

5311 5171 20 MP - opravy a udržování - částečný přesun prostředků v rámci paragrafů -10,00000

4349 5167 20 1213

Projekt: Asistenti prevence kriminality - služby školení a vzdělávání (vlastní 

podíl, ÚZ 104100000) - navýšení prostředků v rámci přesunu v paragrafech 20,00000

mezisoučet - Městská policie 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Oddělení vnitřní správy - ORJ 21

195/19/a 6112 5492 21

Dary obyvatelstvu - snížení - částečný přesun prostředků v rámci paragrafu 

na posílení položky 5213 -10,00000

6112 5213 21

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým 

osobám (rezervované prostředky na případný dar) - navýšení prostředků v 

rámci přesunu v položkách 10,00000

mezisoučet - Oddělení vnitřní správy 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
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Rozpočtová opatření č. RO 191/2019 - RO 200/2019 tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč

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

Útvar tajemníka MěÚ Jeseník - ORJ 23

196/19/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 8/2019) 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 8/2019) - 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 8/2019) - 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 8/2019) - povinné 

pojistné na veřejné zdravotní pojištění 1,00900

197/19/a 6171 5011 23 1242

Rezervované vlastní prostředky na předfinancování Dohody o vytvoření 

pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí 

příspěvku - platy zaměstnanců - snížení - přesun prostředků v rámci ORGU -145,31100

6171 5031 23 1242

Rezervované vlastní prostředky na předfinancování Dohody o vytvoření 

pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí 

příspěvku - sociální pojištění - snížení - přesun prostředků v rámci ORGU -27,02700

6171 5032 23 1242

Rezervované vlastní prostředky na předfinancování Dohody o vytvoření 

pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí 

příspěvku - zdravotní pojištění - snížení - přesun prostředků v rámci ORGU -10,87900

6171 5011 23 1251

Rezervované vlastní prostředky na předfinancování Dohody o vytvoření 

pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí 

příspěvku č. JEA-V-36/2019 - platy zaměstnanců - přesun prostředků v 

rámci ORGU 145,31100

6171 5031 23 1251

Rezervované vlastní prostředky na předfinancování Dohody o vytvoření 

pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí 

příspěvku  č. JEA-V-36/2019 - sociální pojištění - přesun prostředků v rámci 

ORGU 27,02700
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Rozpočtová opatření č. RO 191/2019 - RO 200/2019 tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč

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

6171 5032 23 1251

Rezervované vlastní prostředky na předfinancování Dohody o vytvoření 

pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí 

příspěvku č. JEA-V-36/2019 - zdravotní pojištění - přesun prostředků v 

rámci ORGU 10,87900

6171 5011 23 204

Rezervované vlastní prostředky na předfinancování Dohody o vytvoření 

pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí 

příspěvku - platy zaměstnanců - snížení - přesun prostředků v rámci ORGU -60,00000

6171 5031 23 204

Rezervované vlastní prostředky na předfinancování Dohody o vytvoření 

pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí 

příspěvku - sociální pojištění - snížení - přesun prostředků v rámci ORGU -14,88000

6171 5032 23 204

Rezervované vlastní prostředky na předfinancování Dohody o vytvoření 

pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí 

příspěvku - zdravotní pojištění - snížení - přesun prostředků v rámci ORGU -5,40000

6171 5011 23 1252

Rezervované vlastní prostředky na předfinancování Dohody o vytvoření 

pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí 

příspěvku č. JEA-JZ-27/2019 - platy zaměstnanců - přesun prostředků v 

rámci ORGU 60,00000

6171 5031 23 1252

Rezervované vlastní prostředky na předfinancování Dohody o vytvoření 

pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí 

příspěvku  č. JEA-JZ-27/2019 - sociální pojištění - přesun prostředků v 

rámci ORGU 14,88000

6171 5032 23 1252

Rezervované vlastní prostředky na předfinancování Dohody o vytvoření 

pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí 

příspěvku č. JEA-JZ-27/2019 - zdravotní pojištění - přesun prostředků v 

rámci ORGU 5,40000
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Rozpočtová opatření č. RO 191/2019 - RO 200/2019 tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč

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

198/19/c 4111 23 1254

Přiznaná neinvestiční dotace na krytí výdajů obcí souvisejících s jejich 

spoluprací při přípravě sčítání lidí, domů a bytů v r. 2021 dle rozhodnutí                            

o poskytnutí dotace č.j. MF-20757/2019/1201-31 (ÚZ 98018) 25,72500

6171 5021 23 1254

Čerpání přiznané neinvestiční dotace na krytí výdajů obcí souvisejících        

s jejich spoluprací při přípravě sčítání lidí, domů a bytů v r. 2021 - ostatní 

osobní výdaje (ÚZ 98018) 25,72500

mezisoučet - Útvar tajemníka MěÚ Jeseník 40,72500 40,72500 0,00000 0,00000

Oddělení cestovního ruchu - ORJ 24

199/19/a 3419 5194 24 1094

Ostatní tělovýchovná činnost - věcné dary (rezervované prostředky na 

nerealizovanou akci: Sportovní hry mládeže) - úspora -30,00000

2191 5175 24 1134

Mezinárodní spolupráce - pohoštění (delegace) - navýšení prostředků          

v rámci přesunu v paragrafech a položkách 30,00000

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

Oddělení majetku - ORJ 39

200/19/c 3412 2111 39 1163

Sportovní zařízení v majetku města - navýšený příjem z letního koupaliště 

dle skutečného plnění 27,33000

3412 5139 39 1163 Sportovní zařízení v majetku města - spotřební materiál - navýšení 1,00000

3412 5169 39 1163 Sportovní zařízení v majetku města - nákup služeb - navýšení 26,33000

mezisoučet - Oddělení majetku 27,33000 27,33000 0,00000 0,00000

Rozpočtová opatření  - celkem 68,05500 68,05500 0,00000 0,00000

V Jeseníku 23. 9. 2019

Zpracovala: Ludmila Frenštátská, referent Odboru finančního

Kontroloval: Ing.Karel Buchta,  vedoucí Odboru finančního
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