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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
Digitálně podepsal Karel Kroupa
Datum: 01.09.2022 07:32:00
+02:00

Karel Kroupa
místostarosta
Telefonní ústředna: +420 313 039 313
ID dat. schránky: zbjbfmb

Internet: www.mesto-vlasim.cz

IČ: 00232947
DIČ: CZ00232947

