
Příloha 1

Schváleno RM 10. 6. 2019

Rozpočtová opatření č. RO 97/2019 - RO 117/2019 tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč

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

Odbor finanční - ORJ 1

97/19/a 1335 1 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa - úprava dle vývoje plnění 2,23200

6310 2141 1 Příjmy z úroků - úprava dle vývoje plnění 1,00000

6310 2143 1 Kurzové rozdíly v příjmech - úprava dle vývoje plnění 11,07874

6330 4131 1 Převody z vlastních fondů hospod. činnosti (převod zůstatku BÚ) 0,98534

8115 1 Akumulace finančních prostředků -15,29608

mezisoučet - Odbor finanční 15,29608 0,00000 -15,29608 0,00000

Odbor finanční - Oddělení školství - ORJ 14

98/19/a 3299 5167 14 1203

Projekt: Škola pro všechny - služby školení a vzdělávání (ÚZ 103133063) - 

částečné snížení, přesun v rámci zdrojů -0,00220

3299 5167 14 1203

Projekt: Škola pro všechny - služby školení a vzdělávání (ÚZ 103533063) - 

navýšení, přesun v rámci zdrojů 0,00220

99/19/c 3113 2229 14 327

Vratka zbylých finančních prostředků od ZŠ Jeseník určených na 

předfinancování projektu -IROP: Celková modernizace vybavení odborných 

učeben na ZŠ Jeseník  II. 94,49506

3113 5331 14 Základní školy - rezerva - navýšení ve výši vratky od ZŠ Jeseník 94,49506

100/19/c 3111 2123 14 310

Nařízený odvod finančních prostředků za porušení rozpočtové kázně 

(výsledek veřejnoprávní kontroly na MŠ Kopretina Jeseník) 100,00000

3111 5331 14 Mateřské školy - rezerva - navýšení ve výši odvodu z MŠ Kopretina 100,00000

101/19/a 3111 5331 14 303 Mateřské školy - rezerva - zrušení ORGU -300,00000

3111 5331 14 Mateřské školy - rezerva - zrušení ORGU 300,00000

mezisoučet - Odbor finanční - Oddělení školství 194,49506 194,49506 0,00000 0,00000
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Rozpočtová opatření č. RO 97/2019 - RO 117/2019 tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč

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

Odbor finanční - Oddělení školství - ORJ 16

102/19/a 3392 2229 16 607

Zájmová činnost v kultuře - vratka (MKZ)  finančních prostředků určených 

na předfinancování projektu CSA - aktivity 218,87752

8115 1 Akumulace finančních prostředků -218,87752

mezisoučet - Odbor finanční - Oddělení školství 218,87752 0,00000 -218,87752 0,00000

Odbor stavebního úřadu a územního plánování - ORJ 17

103/19/a 6171 2111 17 Příjmy z poskytování služeb a výrobků (prodej GIS dat) 0,51200

8115 1 Akumulace finančních prostředků -0,51200

mezisoučet - Odbor stavebního úřadu a územního plánování 0,51200 0,00000 -0,51200 0,00000

Oddělení vnitřní správy - ORJ 19

104/19/a 3632 2324 19

Pohřebnictví - příjmy z MMR ČR na úhradu nákladů souvisejících se 

zajištěním sociálních pohřbů (11,27 tis. Kč) + pozůstalost 13,94600

8115 1 Akumulace finančních prostředků -13,94600

105/19/c 4122 19 201

Přiznaná neinvestiční dotace z KÚ Olomouckého kraje na pořízení dýchacích 

přístrojů pro jednotku sboru dobrovolných hasičů Jeseník (ÚZ 00415) 57,00000

5512 5137 19 201

Čerpání přiznané neinvestiční dotace z KÚ Olomouckého kraje na pořízení 

dýchacích přístrojů pro jednotku sboru dobrovolných hasičů Jeseník (ÚZ 

00415) 57,00000

mezisoučet - Oddělení vnitřní správy 70,94600 57,00000 -13,94600 0,00000

Městská policie - ORJ 20

106/19/c 4222 20 1247

Přiznaná investiční dotace z KÚ Olomouckého kraje (Smlouva o poskytnutí 

dotace) na akci: Obnova dvou kamerových bodů, včetně ovládacího 

zařízení celého MKDS (ÚZ 00525) 57,00000

4349 6122 20 1247

Čerpání přiznané investiční dotace z KÚ Olomouckého kraje (Smlouva o 

poskytnutí dotace) na akci: Obnova dvou kamerových bodů, včetně 

ovládacího zařízení celého MKDS (ÚZ 00525) 57,00000
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Rozpočtová opatření č. RO 97/2019 - RO 117/2019 tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč

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

107/19/c 4116 20 1213

Projekt: Asistenti prevence kriminality Jeseník - dílčí přiznaná dotace z 

MPSV - podíl EU (ÚZ 104513013) 268,42105

4116 20 1213

Projekt: Asistenti prevence kriminality Jeseník - dílčí přiznaná dotace z 

MPSV - podíl SR (ÚZ 104113013) 31,57895

4349 5167 20 1213

Projekt: Asistenti prevence kriminality Jeseník - služby školení a vzdělávání 

(asistenti) - EU podíl (ÚZ 104513013) 134,21053

4349 5167 20 1213

Projekt: Asistenti prevence kriminality Jeseník - služby školení a vzdělávání 

(asistenti) - SR podíl (ÚZ 104113013) 15,78947

4349 5169 20 1213

Projekt: Asistenti prevence kriminality Jeseník - nákup ostatních služeb 

(asistenti) - EU podíl (ÚZ 104513013) 134,21052

4349 5169 20 1213

Projekt: Asistenti prevence kriminality Jeseník - nákup ostatních služeb 

(asistenti) - SR podíl (ÚZ 104113013) 15,78948

mezisoučet - Městská policie 357,00000 357,00000 0,00000 0,00000

Útvar tajemníka MěÚ Jeseník - ORJ 23

108/19/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 4/2019) 30,00000

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 4/2019) - 

platy zaměstnanců 22,38800

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 4/2019) - 

povinné pojistné na soc. zabezpečení 5,59700

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 4/2019) - 

povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 2,01500
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Rozpočtová opatření č. RO 97/2019 - RO 117/2019 tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč
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109/19/c 4116 23 1213

Projekt: Asistenti prevence kriminality Jeseník - dílčí část dotace z MPSV - 

podíl EU (ÚZ 104513013) 688,72328

4116 23 1213

Projekt: Asistenti prevence kriminality Jeseník - dílčí část dotace z MPSV - 

podíl SR (ÚZ 104113013) 81,02627

4349 5011 23 1213

Projekt: Asistenti prevence kriminality Jeseník - platy zaměstnanců 

(asistenti) - EU podíl (ÚZ 104513013) 408,84525

4349 5011 23 1213

Projekt: Asistenti prevence kriminality Jeseník - platy zaměstnanců 

(asistenti) - podíl SR (ÚZ 104113013) 48,09979

4349 5031 23 1213

Projekt: Asistenti prevence kriminality Jeseník -  povinné pojistné na 

sociální zabezpečení (asistenti) -  EU podíl (ÚZ 104513013) 102,21357

4349 5031 23 1213

Projekt: Asistenti prevence kriminality Jeseník - povinné pojistné na sociální 

zabezpečení (asistenti) - podíl SR (ÚZ 104113013) 12,02644

4349 5032 23 1213

Projekt: Asistenti prevence kriminality Jeseník -  povinné pojistné na 

veřejné zdravotní pojištění (asistenti) - EU podíl (ÚZ 104513013) 36,79634

4349 5032 23 1213

Projekt: Asistenti prevence kriminality Jeseník - povinné pojistné na veřejné 

zdravotní pojištění (asistenti) - podíl SR (ÚZ 104113013) 4,32898

4349 5038 23 1213

Projekt: Asistenti prevence kriminality Jeseník -  povinné pojistné na 

úrazové pojištění (asistenti) - EU podíl (ÚZ 104513013) 1,71763

4349 5038 23 1213

Projekt: Asistenti prevence kriminality Jeseník - povinné pojistné na 

úrazové pojištění (asistenti) - podíl SR (ÚZ 104113013) 0,20202

4349 5021 23 1213

Projekt: Asistenti prevence kriminality Jeseník - OOV (Dohody o pracovní 

činnosti, dále jen DPČ) - EU podíl (ÚZ 104513013) 103,51843

4349 5021 23 1213

Projekt: Asistenti prevence kriminality Jeseník - OOV (DPČ) - podíl SR (ÚZ 

104113013) 12,17864

4349 5031 23 1213

Projekt: Asistenti prevence kriminality Jeseník -  povinné pojistné na 

sociální zabezpečení (asistenti) -  EU podíl (ÚZ 104513013) 25,87961

4349 5031 23 1213

Projekt: Asistenti prevence kriminality Jeseník - povinné pojistné na sociální 

zabezpečení (asistenti) - podíl SR (ÚZ 104113013) 3,04466

4349 5032 23 1213

Projekt: Asistenti prevence kriminality Jeseník -  povinné pojistné na 

veřejné zdravotní pojištění (asistenti) - EU podíl (ÚZ 104513013) 9,31665

4



Rozpočtová opatření č. RO 97/2019 - RO 117/2019 tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč
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4349 5032 23 1213

Projekt: Asistenti prevence kriminality Jeseník - povinné pojistné na veřejné 

zdravotní pojištění (asistenti) - podíl SR (ÚZ 104113013) 1,09608

4349 5038 23 1213

Projekt: Asistenti prevence kriminality Jeseník -  povinné pojistné na 

úrazové pojištění (asistenti) - EU podíl (ÚZ 104513013) 0,43580

4349 5038 23 1213

Projekt: Asistenti prevence kriminality Jeseník - povinné pojistné na 

úrazové pojištění (asistenti) - podíl SR (ÚZ 104113013) 0,04966

110/19/a 4349 5011 23 1213

Projekt: Asistenti prevence kriminality Jeseník - platy zaměstnanců 

(asistenti) - EU podíl (ÚZ 104513013) - částečný přesun na P 5424 -4,25000

4349 5011 23 1213

Projekt: Asistenti prevence kriminality Jeseník - platy zaměstnanců 

(asistenti) - SR podíl (ÚZ 104113013) - částečný přesun na P 5424 -0,50000

4349 5011 23 1213

Projekt: Asistenti prevence kriminality Jeseník - platy zaměstnanců 

(asistenti) - vlastní podíl (ÚZ 104100000) - částečný přesun na P 5424 -0,25000

4349 5424 23 1213

Projekt: Asistenti prevence kriminality Jeseník - náhrady mezd v době 

nemoci (asistenti) - EU podíl (ÚZ 104513013) - částečný přesun z P 5011 4,25000

4349 5424 23 1213

Projekt: Asistenti prevence kriminality Jeseník - náhrady mezd v době 

nemoci (asistenti) - SR podíl (ÚZ 104113013) - částečný přesun z P 5011 0,50000

4349 5424 23 1213

Projekt: Asistenti prevence kriminality Jeseník - náhrady mezd v době 

nemoci (asistenti) - vlastní podíl (ÚZ 104100000) - částečný přesun                            

z P 5011 0,25000

111/19/c 6171 2324 23 204

Činnost místní správy - přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (vratka od 

OSSZ Jeseník - povinné pojistné na soc. zabezpečení - přeplatek) 6,11400

6171 5031 23 204 Činnost místní správy - povinné pojistné na soc. zabezpečení - navýšení 6,11400

mezisoučet - Útvar tajemníka MěÚ Jeseník 805,86355 805,86355 0,00000 0,00000
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Rozpočtová opatření č. RO 97/2019 - RO 117/2019 tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč

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

Oddělení cestovního ruchu - ORJ 24

112/19/a 6171 5169 24 1124

Činnost místní správy - nákup ostatních služeb (PR pracovník) - částečný 

přesun prostředků v rámci položek -7,00000

6171 5041 24 1124

Činnost místní správy - odměny za užití duševního vlastnictví (PR pracovník 

- užití fotografií ze soukromých sbírek na webu Jesenických pramenů) - 

částečný přesun prostředků v rámci položek 7,00000

113/19/a 2191 5169 24

Mezinárodní spolupráce v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách - 

nákup ostatních služeb - snížení - částečný přesun prostředků v rámci 

paragrafů -27,35000

2143 5222 24

Cestovní ruch - neinvestiční transfery spolkům (zdroje na krytí finančního 

daru pro KČT na přeznačení, aktualizaci pěších tras ve městě Jeseník) 27,35000

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

Oddělení majetku - ORJ 39

114/19/a 3632 5171 39 503

Pohřebnictví - hřbitov Bukovice - opravy a udržování (urnové hroby) - 

vypuštění akce -133,00000

2212 5171 39 503

Jmenovité akce místní komunikace - opravy a udržování - přesun 

prostředků na jmenovité akce veřejná zeleň - Albert -94,96400

3745 5171 39 503

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - opravy a udržování (výsadba trvalek 

Masarykovo nám. 125,114 tis. Kč, úprava okolí prodejny Albert - zeleň 

102,85 tis. Kč) 227,96400

115/19/c 3613 2324 39

Nebytové hospodářství - přijaté nekapitálová příspěvky a náhrady (úhrady 

za služby - přefakturace, vratky z vyúčtování) - navýšení 30,00000

3619 2324 39

Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství - přijaté nekapitálové 

příspěvky a náhrady (příjmy z převzatých pohledávek po SMMJ) - navýšení 90,00000

6320 2322 39 Přijaté pojistné plnění (dveře Seifertova 915, zábradlí Smetanovy sady) 2,87500

1036 5169 39

Správa v lesním hospodářství - nákup ostatních služeb (ukončení smlouvy s 

odborným lesním hospodářem, OLH si budou platit TSJ a.s.) -56,00000

3612 5152 39 Bytové hospodářství - teplo (zálohy na teplo snížení dle smluvních záloh) -40,00000

3613 6122 39

Nebytové hospodářství - stroje, přístroje a zařízení (myčka Slovan) - snížení 

prostředků dle fakturace -11,00000
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Rozpočtová opatření č. RO 97/2019 - RO 117/2019 tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč
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3612 5153 39 Bytové hospodářství - plyn (zálohy na plyn navýšení dle smluvních záloh) 27,00000

3613 5171 39 Nebytové hospodářství - opravy a udržování - navýšení 202,87500

116/19/a 3639 5901 39 1248

Územní rozvoj - rezerva (podpora studentských  akcí, prostředky z reklamy 

ČEZ z r. 2018 Rozsvícení vánočního stromu 24 200,-- Kč včetně DPH) - 

zdroj pro financování daru pro Klub přátel Hotelové školy Jeseník (akce - 

Studentský majáles) -17,00000

3399 5222 39 1248

Ostatní záležitosti kultury - dar pro Klub přátel Hotelové školy Jeseník (akce 

- Studentský majáles) - přesun prostředků z rezervy 17,00000

mezisoučet - Oddělení majetku 122,87500 122,87500 0,00000 0,00000

Odbor finanční - Oddělení školství - ORJ 16

117/19/a 3399 5213 16

Ostatní záležitosti kultury - neinvestiční transfery nefinančním 

podnikatelským subjektům (ÚZ 00999) - částečné snížení - přesun 

prostředků v rámci paragrafů a položek v souladu s pravidly a poskytování 

dotací pro r. 2019 -18,00000

3399 5339 16

Ostatní záležitosti kultury - neinvestiční transfery cizím příspěvkovým 

organizacím (ÚZ 00999) - částečné snížení - přesun prostředků v rámci 

paragrafů a položek v souladu s pravidly a poskytování dotací pro r. 2019 -25,00000

3419 5213 16

Ostatní tělovýchovná činnost - neinvestiční transfery nefinančním 

podnikatelským subjektům (ÚZ 00999) - částečné snížení - přesun 

prostředků v rámci paragrafů a položek v souladu s pravidly a poskytování 

dotací pro r. 2019 -26,00000

3419 5494 16

Ostatní tělovýchovná činnost - neinvestiční transfery obyvatelstvu               

(ÚZ 00999) - částečné snížení - přesun prostředků v rámci paragrafů a 

položek v souladu s pravidly a poskytování dotací pro r. 2019 -10,00000

3399 5223 16

Ostatní záležitosti kultury - neinvestiční transfery církvím a náboženským 

společnostem (ÚZ 00999) - navýšení - přesun prostředků v rámci paragrafů 

a položek v souladu s pravidly a poskytování dotací pro r. 2019 16,00000

3399 5229 16

Ostatní záležitosti kultury - ostatní neinvestiční transfery neziskovým a 

podobným organizacím(ÚZ 00999) - navýšení - přesun prostředků v rámci 

paragrafů a položek v souladu s pravidly a poskytování dotací pro r. 2019 20,00000
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3399 5494 16

Ostatní záležitosti kultury - neinvestiční transfery obyvatelstvu (ÚZ 00999) - 

navýšení - přesun prostředků v rámci paragrafů a položek v souladu                            

s pravidly a poskytování dotací pro r. 2019 43,00000

mezisoučet - Odbor finanční - Oddělení školství 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Rozpočtová opatření  - celkem 1 785,86521 1 537,23361 -248,63160 0,00000

V Jeseníku 10. 6. 2019

Zpracovala: Ludmila Frenštátská, referent Odboru finančního

Kontroloval: Ing.Karel Buchta,  vedoucí Odboru finančního
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