4. rozpočtové opatření v roce 2020
A. Navýšení příjmů i výdajů
A.1 Přijetí dotace na volby do Zastupitelstva Karlovarského kraje
Na základě sdělení MF ČR o výši částky dotace přidělené městu Březová na úhradu nákladů na volby
do zastupitelstva Karlovarského kraje se do rozpočtu města zapojuje tato dotace:
Příjmy:
Stř. 1750 Správa – dotace na volby
bez par. členění, pol. 4111
Výdaje:
Stř. 1750 Správa – náklady na volby
Par. 6115, pol. 50xx (odměny členů komisí), 51xx (věcné náklady) aj.
ÚZ 98193

+ 62.000 Kč

+ 62.000 Kč

A.2 Přijetí darů na kulturní akce
Na základě dalších uzavřených darovacích smluv a již obdržených finančních darů na pořádání
kulturních akcí se tyto přijaté dary zapojují do rozpočtu příjmů ve středisku 1620 Kulturní akce a o
stejnou částku se v tomto středisku navyšuje rozpočet výdajů na úhradu nákladů těchto pořádaných
kulturních akcí:
Stř. 1620 Kulturní akce
Příjmy – Přijaté dary, par. 3319, členění, pol. 2321
Výdaje – Výdaje na zajištění pořádaných kult. akcí, par. 3319, pol. 51**

+ 5.000 Kč
+ 5.000 Kč

A.3 Zapojení příjmu z prodeje plošiny Gazelle
Na základě přijaté úhrady z prodeje staršího vozidla – plošiny Gazelle, která byl nahrazena novým
strojem, se tento příjem zapojuje do rozpočtu příjmů ve středisku 1730 Prodej majetku, tímto novým
příjmem se navrhuje krýt navýšená skutečná potřeba prostředků na investiční akci Kaple na návsi
Rudolec, zbytek se prozatím navrhuje uložit do tzv. investiční rezervy:
Příjmy:
Stř. 1730 Prodej majetku: – Úhrada za vůz Gazelle, par. 3639, pol. 3113
Výdaje:
Stř. 2722 Kaple Rudolec, par. 3326, pol. 6121
Stř. 2799 Investiční rezerva, par. 6409, po. 6901

+ 159.000 Kč
+ 95.000 Kč
+ 64.000 Kč

B. Snížení a zvýšení (přesun) v oblasti rozpočtu příjmů
B.1 Přijetí jednorázové vyrovnávací neúčelové finanční kompenzace ze státního rozpočtu
v souvislosti s vládním opatřením na podporu firem (kompenzační bonus)
Na základě schválené a již obdržené jednorázové vyrovnávací neúčelové finanční kompenzace ze
státního rozpočtu v souvislosti s vládním opatřením na podporu firem (kompenzační bonus) se tento
příjem zapojuje do rozpočtu příjmů a zároveň se snižuje rozpočet daňových příjmů, kde v důsledku
zmíněného vládního opatření či dalších vlivů pandemické situace dojde ke snížení reálného inkasa
Příjmy:
Stř. 1711 Daně – vyrovnávací příspěvek
bez par. členění, pol. 4111, ÚZ 98024

+3.373.750,00 Kč

Stř. 1711 Daně - DPFO ZČ, popř. DPFO SVČ
bez par. členění, pol. 1111, popř. 1112

- 3.373.750,00 Kč

C. Přesun mezi výdaji
C.1 Navýšení rozpočtu ve stř. 2140 Městský hřbitov ke krytí nového výdaje – nákladů na
vytápění smuteční kaple
V souvislosti se zahájeným provozem nové smuteční kaple na městském hřbitově je třeba nově
rozpočtově pokrýt náklady na vytápění tohoto objektu. Prostředky lze přesunout z nevyčerpané
rezervy na přeplatky z vyúčtování topné sezóny na bytovém fondu.
Výdaje:
Stř. 2140 Městský hřbitov
par. 3632, pol. 5154 Elektrická energie

+ 70.000,00 Kč

Stř. 2210 Bytový fond
par. 3612, pol. 5909 Rezerva na vyúčtování TS 2019

- 70.000,00 Kč

