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            MĚSTO VLAŠIM  

Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim 
Kancelář starosty 

 

Výpis usnesení č. 22/16R/2021 Rady města Vlašimi č. 16 ze dne 15.09.2021 

Vážená paní vedoucí, 
 
Rada města Vlašimi č. 16, konaném dne 15.09.2021 schválila níže uvedená rozpočtová opatření č. 10: 
a) navýšení rozpočtu v příjmech i ve výdajích o neinvestiční částku 433.700 Kč. V příjmech pol. 

4129, ve výdajích ODPA 3722 - komunální odpady; 
b) přesun částky 100.000 Kč - očekávaná dotace pro hasiče od Středočeského kraje z neinvestičních 

do investičních prostředků. V příjmech pol. 4222, ve výdajích na ODPA 5512 položka 6122 
(nákup stanu a kompresoru); 

c) navýšení rozpočtu o průtokovou neinvestiční dotaci - UZ 13014 - OP potravinové a materiální 
pomoci - Obědy do škol ve Středočeském kraji - v částce 45.045 Kč pro Školní jídelnu Vorlina a v 
částce 75.537 Kč pro Školní jídelnu Sídliště. V příjmech položka 4122, ve výdajích ODPA 3141 - 
školní stravování; 

d) navýšení rozpočtu v příjmech i ve výdajích o částku 30.000 Kč - dotace z Úřadu práce z OP 
Zaměstnanost UZ 13101. V příjmech položka 4116, ve výdajích použito na mzdy ODPA 6171 
(kamery); 

e) navýšení rozpočtu v příjmech i ve výdajích o doplatek dotace na OSPOD z roku 2020 v částce 
376.045,62 Kč. UZ 13011 z MPSV. V příjmech pol. 4116 (neinvestiční dotace), ve výdajích použito 
na výdaje související s výkonem OSPOD - ODPA 6171 (místní správa); 

f) navýšení rozpočtu v příjmech i ve výdajích o částku 3.892 Kč - vratka nevyčerpané části dotace 
Šablony II. poskytnuté ZŠ Vorlina v roce 2019. V příjmech pol. 2329 - přijetí vratky od ZŠ Vorlina. 
Ve výdajích ODPA 6402 (vypořádání dotací z minulých let) - přeposlání vratky dotace 
Středočeskému kraji; 

g) navýšení rozpočtu v příjmech i ve výdajích o částku 20.000 Kč. V příjmech pol. 2321 - přijetí daru 
os Středočeského kraje za třídění odpadů. Ve výdajích použito na ODPA 3722 - komunální 
odpady; 

h) navýšení rozpočtu v příjmech i ve výdajích o neinvestiční průtokovou dotaci z MŠMT na 
Zjednodušené projekty ŠABLONY v částce 414.963 Kč pro MŠ Velíšská, UZ 33063. V příjmech pol. 
4116, ve výdajích ODPA 3111 - předškolní vzdělávání 

 

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: SEKR 45189/21-MTM 
Sp.zn.: SEKR/173/2021-MTM Spisová zn. SEKR/173/2021-MTM 

Vyřizuje: Miroslava Matoušková 

Tel.: +420313039401 

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

Datum: 17.09.2021 
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