
8. Rozpočtové opatření města Krásná Lípa v roce 2021
k jednání ZM dne:  6.9.2021

příjmy výdaje § org popis položky

7 100 3639 0364 navýšení II. rozpočtové rezervy

5 000 6171 0360 prodej domu

800 6171 0359 prodeje pozemků 

500 6171 0359 prodeje pozemků 

800 0393 dotace od ÚP

-2 472 3639 0364 čerpání II. rozpočtové rezervy

800 3639 0393 mzdové výdaje 

200 3639 0393 sociální pojištění 

72 3639 0393 zdravotní pojištění

80 6171 0359 výdaje při prodejích pozemků 

20 6171 0359 výdaje při prodejích pozemků 

250 6171 0359 dotace na výstavbu RD

600 3639 0394 výdaje na přípravu investic města

300 4351 0395 výdaje na zateplení domu se sociální službou

150 3639 0386 oprava hřbitovní kaple

375 6402 0376 průtok vratky dotace

375 6402 0376 průtok vratky dotace

7 475 7 475

změna stavu rozpočtových rezerv: navýšení čerpání změna 

provozní rezerva 0 0 0

I. rozpočtová rezerva 0 0 0  

II. rozpočtová rezerva 7 100 -2 472 4 628

4 628

Průtok vratky dotace projektu Poradna v kostce (Kostka p.o.) na straně výdajů

 - výdaje na sociální pojištění (VPP)

 - výdaje na dotace v rámci akce Pozemky zdarma

 - zvýšení příjmů rozpočtu o příspěvky od Úřadu práce (VPP)

 - výdaje spojené s prodeji pozemků (poplatky státu)

Průtok vratky dotace projektu Poradna v kostce (Kostka p.o.) na straně příjmů

 - výdaje na hydroizolaci hřbitovní kaple v KL

 - výdaje na vícepráce na zatepl. modrého DPS (balkony, zvonky, energ. management)

7 475 tis. Kč na straně příjmů i výdajů 

celkem

v tisících Kč

Akce:
Navýšení prostředků II. rozpočtové rezervy o:

 - zvýšení příjmů rozpočtu za prodej domu 

 - výdaje na přípravu dokumentací pro budoucí investice (PD, studie…)

 - zvýšení příjmů rozpočtu za prodeje pozemků

 - zvýšení příjmů rozpočtu za kauce při prodejích pozemků 

NAVÝŠENÍ ROZPOČTU O

 - výdaje na zdravotní pojištění (VPP)

 - výdaje spojené s prodeji pozemků (geometrické plány apod.)

Čerpání II. rozpočtové rezervy na:

 - mzdové výdaje na zaměstnávání VPP


