
14. Rozpočtové opatření města Krásná Lípa v roce 2019
k jednání ZM dne:  12.12.2019

příjmy výdaje § org popis položky

150 3639 0364 navýšení I. RR

-150 2212 0305 bude realizováno později

20 6171 0359 příjmy z pronájmů pozemků 

774 6171 0359 příjmy z prodejů pozemků

170 6171 0359 ostatní příjmy z pozemků (kauce)

964 3639 0364 navýšení I. RR

992 3639 0364 navýšení I. RR

60 2212 0305 kauce za zábor MK

84 6171 0353 počáteční vklad na bývalý účet opatrovanců 

140 0361 rekreační poplatky

130 0361 ubytovací poplatky

450 0361 dílčí daň z technických her

78 3639 0383 prodej DHM (Praga V3S, stáčečka plechů, sekačka)

50 3319 4341 příjmy ze služeb - kultura

50 3722 0384 služby - svoz odpadů 

-50 3639 0364 čerpání I. RR

350 3639 0394 PD, administrace projektů, žádosti

-350 3639 0364 čerpání I. RR

-589 0311 přesun z provozního příspěvku 

589 0311 do investičního příspěvku 

1 550 0311 příjem průtokové dotace 

274 0311 příjem průtokové dotace 

1 550 3119 0311 přeposlání průtokové dotace

274 3119 0311 přeposlání průtokové dotace

50 3612 0380 výdaje - kauce

-50 3639 0364 čerpání I. RR

57 0376 příjem průtokové dotace 

-57 4312 0376 přeposlání průtokové dotace

3 780 3 780

změna stavu rozpočtových rezerv: navýšení čerpání změna 

provozní rezerva 0 0 0

I. rozpočtová rezerva 2 106 -450 1 656  

II. rozpočtová rezerva 0 0 0

1 656

 

z příjmů za propadlé kauce za zábory MK

ze zůstatku počátečního vkladu ze zrušeného účtu mimorozpočtových prostředků 

z přímů za rekreační poplatky

Přeposlání průtokové dotace do p.o. ZŠ a MŠ - podíl EU

Navýšení prostředků na projekt. přípravu a administraci projektů

z I. rozpočtové rezervy

přesun již vyčleněných prostředků na zahradu 1. MŠ z provozního 

na investiční příspěvek (do fondu investic)

Příjem průtok. dotace p.o. ZŠ a MŠ na projekt "Rovné příležitosti" - podíl EU

v tisících Kč

Akce:

Navýšení prostředků na svoz komunálního odpadu 

z I. rozpočtové rezervy

Přesun (navýšení) prostředků do I. RR z důvodu 

nerealizace lávky v ul. Potoční 

z příjmů poplatku z ubytovací poplatky

z příjmů za daň z hazardu

z příjmů za prodeje dlouhodob. majetku (TS) 

z příjmů v rámci kulturních akcí města

Navýšení příjmů za pronájmy pozemků , 

za prodeje pozemků,

za ostatní nedaňové příjmy

a jejich přesun do I. rozpočtové rezervy

Navýšení příjmů do I. rozpočtové rezervy

NAVÝŠENÍ ROZPOČTU O 3 780 tis. Kč na straně příjmů i výdajů 

celkem

příjem - podíl státního rozpočtu

přeposlání - podíl státního rozpočtu

Navýšení prostředků na výdaje kaucí správy majetku města

z I. rozpočtové rezervy

Zvýšení příjmu průtokové dotace na projekt p.o. Kostka "Poradna v Kostce"

a její přeposlání p.o. Kostce


