
4. Rozpočtové opatření města Krásná Lípa v roce 2022 
k jednání ZM dne:  23.5.2022

příjmy výdaje § org popis položky

1 229 3639 0364 navýšení II. RR

226 1032 0303 příjmy za prodej dřeva

36 6171 0359 příjmy z prodeje pozemků

594 0355 příjem dotace

18 0361 příjmy z poplatků 

195 3639 0383 příjem z prodeje použité techniky

50 3639 0383 příjem za náhrady

60 3639 0383 dotace mzdy

50 2132 0301 DPH

-1 624 3639 0364 čerpání II. RR

400 1032 0303 výdaje na těžbu dřeva

74 3612 0382 zálohové platby před přepisem u dodavatelů

100 3639 0388 výdaje na altán

50 6221 0353 výdaje na pomoc uprchlíkům

1 000 3634 0389 příprava budoucí rekonstrukce rozvodů a výměníků

36 0361 DPPO příjem

36 6171 0361 DPPO odvod

1 265 1 265

změna stavu rozpočtových rezerv: navýšení čerpání změna 

provozní rezerva 0 0 0

I. rozpočtová rezerva 0 0 0  

II. rozpočtová rezerva 1 229 -1 624 -395

-395

 - příjem dotace na pořízení mobilního výstavního systému

v tisících Kč

Akce:
Navýšení prostředků II. rozpočtové rezervy města o:

 - zvýšené příjmy za prodej vytěženého kůrovcového dřeva

 - příplatek mimo základní kapitál pro Křinici KL s.r.o. 

Čerpání II. rozpočtové rezervy na:

 - zvýšení výdajů na těžbu kůrovcového dřeva v městských lesích

 - prodeje pozemků 

 - zvýšený příjem za užívání veřejného prostranství

 - navýšení výdajů na přímou materiální pomoc uprchlíkům z UA

(rozdíl odhadu a výpočtu) za rok 2021

NAVÝŠENÍ ROZPOČTU O 1 265 tis. Kč na straně příjmů i výdajů 

celkem

 - příjem za odprodej techniky TS (malotraktor Yukon)

 - náhrady za odchyt psů, obědy TS

 - příspěvek od Pro Litvínov (dotace mzdy zaměstn. TS)

 - dobíhající zálohové platby energií u domu Nemocniční 12a

 - navýšení výdajů na stavbu venkovního altánu u T-klubu

 - DPH u nájmu a provozování kanalizace

Zvýšení daně z příjmů za obec 


