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            MĚSTO VLAŠIM  

Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim 
Kancelář starosty 

 

 

Výpis usnesení č. 16/4Z/2022 Zastupitelstva města Vlašimi č. 4 ze dne 29.08.2022 

Vážená paní vedoucí, 

Zastupitelstvo města Vlašimi na svém zasedání č. 4, konaném dne 29.08.2022 schválilo rozpočtové 
opatření č. 11: 
a) navýšení rozpočtu o očekávaný příjem neinvestičního příspěvku od DSO EKOSO Trhový Štěpánov 

- v příjmech pol. 4129 ve výši 433.700 Kč. Ve výdajích použito na neinvestiční příspěvek z.s. 
Montessori Vlašim ve výši 288.000 Kč. Částka 145.700 Kč bude v rozpočtu použita na ODPA 3319 
- kulturní záležitosti.; 

b) navýšení rozpočtu v příjmech i ve výdajích o očekávanou dotaci z Úřadu práce za období 
červenec - listopad 2022 v celkové výši 160.000 Kč. V příjmech položka 4116, účelový znak 
13101, ve výdajích použito na ODPA 6171 (místní správa) - na mzdové výdaje obsluhy 
kamerového systému; 

c) navýšení rozpočtu v nedaňových příjmech o 1.000.000 Kč - příjmy z úroků na termínovaných 
vkladech a o 9.000.000 Kč v daňových příjmech na pol. 1211 - zvýšené příjmy z inkasa DPH. Ve 
výdajích navýšen rozpočet na ODPA 212* na opravy komunikací a chodníků v celkové výši 
10.000.000 Kč; 

d) zapojení prostředků z Fondu rezerv a rozvoje ve výši 11.000.000 Kč do rozpočtu města: 500.000 - 
navýšení z úroků na termínovaném vkladu FRR - ODPA 6310 - finanční operace a 10.500.000 Kč 
ze zůstatku účtu FRR - pol. 8115 - financování. Ve výdajích jsou plánovány výdaje na přípravu 
realizace opatření na úsporu elektrické energie a energie na vytápění v areálu Na Lukách, na 
obou základních školách a školních jídelnách a 5 mateřských školách; 

e) navýšení investičních výdajů města o 16.700.000 Kč - úhrada části nákladů DSO Společná voda 
souvisejících s nákupem majetkového podílu ve VHS s.r.o. Benešov - ODPA 2310 a 2321 - pitná 
voda a kanalizace. Dále navýšení investičních výdajů - investice v oblasti, komunikací, chodníků, 
parkovišť a zastávek ve výši 4.000.000 Kč. Tyto výdaje budou kryty ze zůstatků na účtech - pol. 
8115 - financování, celkem 20.700.000 Kč. 

 

S pozdravem 

 
 
 
Karel Kroupa 
místostarosta 

Váš dopis zn.: 

Váš dopis zn.: 
znznznzn.:dddd     Město Vlašim 

  

Ze dne:   

odbor finanční 
Ing. Miroslava Krulišová   
Jana Masaryka 302 
258 01 Vlašim 

Naše značka: MUVL/SEKR/32743/2022/MTM 
Sp.zn.: SEKR/93/2022-MTM Spisová zn. SEKR/93/2022-MTM 

Vyřizuje: Miroslava Matoušková 

Tel.: +420313039401 

E-mail: miroslava.matouskova@mesto-vlasim.cz 

Datum: 31.08.2022 
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