
Příloha 1

Schváleno ZM 20. 6. 2019

3. změna rozpočtu města na r. 2019 (RO 118/19 - RO 125/19) tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč

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

Oddělení investic - ORJ 4

118/19 2212 6121 4 1185

Parkoviště pod budovou č.p. 1147/10 na ul. K. Čapka - snížení rozpočtu na 

předpokládanou skutečnost -170,00000

2212 6121 4 1226

Výstavba chodníku v ulici Rejvízská, Jeseník (podíl města 5%, ÚZ 

107100000) - snížení rozpočtu na předpokládanou skutečnost -100,00000

2212 6121 4 1226

Výstavba chodníku v ulici Rejvízská, Jeseník (podíl EU 95%, ÚZ 

107517969) - snížení rozpočtu na předpokládanou skutečnost -200,00000

2212 6121 4 1162 MK ul. Dukelská - u sportovní haly - snížení na fakturovanou skutečnost -66,00000

2212 6121 4 PD chodník sídliště Lipovská 200,00000

3412 6121 4 1250 PD Skate park, Bukovice, ul. Šumperská 400,00000

3612 6121 4 1249

PD Bytové domy U Kasáren - energeticky úsporná opatření - navýšení na 

předpokládanou skutečnost, včetně PENB 100,00000

8115 1 Financování z uspořených prostředků 164,00000

119/19 3314 2212 4 1216

Smluvní pokuta za nedodržení termínu předání stavby Centrum společných 

aktivit - stavební část (3 dny prodlení) 136,09423

8115 1 Akumulace finančních prostředků -136,09423

mezisoučet - Oddělení investic 136,09423 164,00000 27,90577 0,00000
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3. změna rozpočtu města na r. 2019 (RO 118/19 - RO 125/19) tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč

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

Odbor finanční - Oddělení školství - ORJ 14

120/19 3111 5331 14 303

MŠ Jiráskova - snížení provozního příspěvku na opravy a vybudování - 

přesun těchto prostředků na navýšení investičního příspěvku na vybavení 

pojezdových ploch na zahradě MŠ Jiráskova a pořízení myčky -240,00000

3111 6351 14 303

MŠ Jiráskova - navýšení investičního příspěvku na vybudování pojezdových 

ploch na zahradě a pořízení myčky - přesun prostředků z provozního 

příspěvku na opravy a vybavení 240,00000

121/19 3231 5171 4 351

Oprava střechy budovy Základní umělecké školy Jeseník na ul. 28. října - 

přesun prostředků na ORJ 14 (neinvestiční příspěvek zřízené příspěvkové 

organizaci - ZUŠ Jeseník na opravu střechy) -1 850,00000

3231 5331 14 351

Oprava střechy budovy Základní umělecké školy Jeseník na ul. 28. října - 

neinvestiční příspěvek zřízené příspěvkové organizaci - přesun prostředků z 

ORJ 4 + navýšení prostředků o 550 tis. Kč 2 400,00000

8115 1 Financování z uspořených prostředků 550,00000

mezisoučet - Oddělení školství 0,00000 550,00000 550,00000 0,00000

Oddělení vnitřní správy - ORJ 19

122/19 5512 6122 19 1211

Projekt: Společné řízení specif.rizik v regionu Jeseník-Nysa (Interreg V-A)-

podíl města-přesun z rezervy (nedočerp.prostř.z hydr.vypr.sady  z r. 2018, 

ÚZ 110100000) na pořízení dalšího vybavení - vysokotlaké zvedací vaky, 

zdravotnické zařízení dle Změnového listu pro projekty realizované v rámci 

Interreg V-A CZ-PL -260,00000

5512 6122 19 1211

Projekt: Společné řízení specif.rizik v regionu Jeseník-Nysa (Interreg V-A)-

podíl SR-přesun z rezervy (nedočerp.prostř.z hydr.vypr.sady  z r. 2018, ÚZ 

110117988) na pořízení dalšího vybavení - vysokotlaké zvedací vaky, 

zdravotnické zařízení dle Změnového listu pro projekty realizované v rámci 

Interreg V-A CZ-PL -21,31865

5512 6122 19 1211

Projekt: Společné řízení specif.rizik v regionu Jeseník-Nysa (Interreg V-A)-

podíl EU-přesun z rezervy (nedočerp.prostř.z hydr.vypr.sady  z r. 2018, ÚZ 

110595823 na pořízení dalšího vybavení - vysokotlaké zvedací vaky, 

zdravotnické zařízení dle Změnového listu pro projekty realizované v rámci 

Interreg V-A CZ-PL -362,41705
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3. změna rozpočtu města na r. 2019 (RO 118/19 - RO 125/19) tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč

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

5512 6122 19 1211

Projekt: Společné řízení specif.rizik v regionu Jeseník-Nysa (Interreg V-A)-

pořízení dalšího vybavení - vysokotlaké zvedací vaky, zdravotnické zařízení 

dle Změnového listu pro projekty realizované v rámci Interreg V-A CZ-PL, 

podíl města-přesun z rezervy (nedočerp.prostř.z hydr.vypr.sady  z r. 2018, 

ÚZ 110100000) 260,00000

5512 6122 19 1211

Projekt: Společné řízení specif.rizik v regionu Jeseník-Nysa (Interreg V-A)-

pořízení dalšího vybavení - vysokotlaké zvedací vaky, zdravotnické zařízení 

dle Změnového listu pro projekty realizované v rámci Interreg V-A CZ-PL, 

podíl SR-přesun z rezervy (nedočerp.prostř.z hydr.vypr.sady  z r. 2018, ÚZ 

110117988) 21,31865

5512 6122 19 1211

Projekt: Společné řízení specif.rizik v regionu Jeseník-Nysa (Interreg V-A)-

pořízení dalšího vybavení - vysokotlaké zvedací vaky, zdravotnické zařízení 

dle Změnového listu pro projekty realizované v rámci Interreg V-A CZ-PL, 

podíl EU-přesun z rezervy (nedočerp.prostř.z hydr.vypr.sady  z r. 2018, ÚZ 

110595823) 362,41705

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

Městská policie - ORJ 20

123/19 4349 5171 20

Prevence kriminality - opravy a udržování - částečný přesun prostředků na 

posílení akce: Obnova dvou kamerových bodů, včetně ovládacího zařízení 

celého MKDS (nižší přiznaná dot. z KÚ OK  57 tis. Kč) -43,00000

4349 6122 20 1247

Prevence kriminality - schválený název akce: Modernizace kamerového 

systému a zařízení - upřesnění názvu akce dle Smlouvy s KÚ Olomouckého 

kraje : Obnova dvou kamerových bodů, včetně ovládacího zařízení celého 

MKDS -100,00000

4349 6122 20 1247

Prevence kriminality - akce: Obnova dvou kamerových bodů, včetně 

ovládacího zařízení celého MKDS - upřesněný název akce dle Smlouvy s KÚ 

Olomouckého kraje + navýšení zdrojů v rámci přesunu v položkách (vliv 

navýšní prostředků - nižší přiznaná dotace) 143,00000

mezisoučet - Městská policie 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
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3. změna rozpočtu města na r. 2019 (RO 118/19 - RO 125/19) tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč

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

Oddělení majetku - ORJ 39

124/19 3639 5362 39

Správní poplatky - odnětí ze ZPF, pozemky v CHKOJ. Revizí zjištěn 

nesoulad mezi využitím pozemků vedeným na katastru nemovitostí a 

skutečným využitím pozemků (hřiště Dětřichov, autobazar Rejvízská, 

plocha okolo garáží ul. Šumperská). Nutno uvést do souladu, 30 % 

poplatku se následně vrací zpět do rozpočtu města, navýšení rozpočtu 

příjmů proběhne až dle skutečného plnění 350,00000

8115 1 Financování z uspořených prostředků 350,00000

mezisoučet - Oddělení majetku 0,00000 350,00000 350,00000 0,00000

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - ORJ 28

125/19 4374 5222 28

Neinvestiční transferay spolkům (ÚZ 00999) - částečné snížení - přesun 

prostředků v rámci paragrafů - zdroje na dofinancování dotací 

poskytnutých dle platných pravidel pro r. 2019 na základě individuálních 

žádostí -16,00000

4399 5229 28

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím (ÚZ 

00999) - navýšení prostředků v rámci přesunu v paragrafech - zdroje na 

dofinancování dotací poskytnutých dle platných pravidel pro r. 2019 na 

základě individuálních žádostí 16,00000

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

3. změna rozpočtu  - celkem 136,09423 1 064,00000 927,90577 0,00000

3. změna rozpočtu města na r. 2019 z toho:

Úspora finančních prostředků -136,09423

Úspora, požadavek finančních prostředků z fondů

Požadované finanční prostředky 1 064,00000

Rozdíl: 927,90577

Úspora nebo požadavek na P 8115 /mimo fondy/ 927,90577

Úvěr - snížení /P 8123, P 8113/

Úvěr - revolvingový úvěr  P 8113, dlouhodobý P 8123

Splátky úvěrů - snížení /P 8114, P 8124/

V Jeseníku 21. 6. 2019

Zpracovala: Ludmila Frenštátská, referent Odboru finančního

Kontroloval: Ing.Karel Buchta,  vedoucí Odboru finančního
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