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Rozpočtové změny s důVodovou ZpráVou

Důvodová zpráva k rozpočtovémuopatření č. 4

Rozpočet se navyšuie na straně příjmů o 905 100 Kč a na straně Výdajů se ponižuje o 30 413 200 K, čímžnení potřeba
čerpat předschváený úVěr Ve \.ýši 20 mil. a z rezerv minulých let bude čerpáno,ien 11 069 400 Kč.
Příjmy - se ponižujío neobdženou dotaci na v.ýtah ZŠ(bude vyplacena po dokončení akce až v íoce 2022) a navyšujjí o
dotace na VPP, sÚPM, Domovníky a terénnípracovnice. Dále se navyšujípříjmy za prodané dřevo,
VyšíVýběr za prodej známek na popelnice (lidé si Většinou kupují známky na celý rok) a navyšu.ie se odměna za iřídění
odpadu. Přimy ovlivňuje i směna pozemků (píameny Mandavy, steině tak i na straně Výdajů).
Výdaie - ponižuiíse o nerealizované investice (místníkomunikace, reko Havláku,reko VeřeJného osvětlení, reko íary,
\,ybavení sběínéhodvora) a nerealizované kulfurní akce. Nawšuií se u těžby dřeva, oprav Vodoiemu Brtnílq,
příprav investic na reko MŠa veřejného rozhlasu, oplocení části hřbitova, opravy Vodoinstalace V kabinách sportovců, oprav
zatopené kotelny a úprav eleKroinstalace na oÚ a navýšení mzdových nákladů na VPP, sÚPM,
Domovníky a terénnípracovnice. Dále došlo k dílčímúpravám rozpočtu dle skutečnéhoplnění.

V souladu s Ustanovením § 16 zákona č.25012000 sb., o rozpočtoyých pravidlech územních rozpočtŮ dojde k rozpočtovému
opatření V případě změn rozpočtových prostředků nazávazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi
ukazateli).
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