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Město Vlašim

Výpis usnesení č. 15/6R/2022 Rady města Vlašimi č. 6 ze dne 06.04.2022
Vážená paní vedoucí,
Rada města Vlašimi na svém zasedání č. 6, konaném dne 06.04.2022 schválila níže uvedená
rozpočtová opatření č. 1:
a)

navýšení rozpočtu v kapitálových příjmech na ODPA 6171 (místní správa) o 49.000 Kč - příjem
z prodeje osobního auta. Ve výdajích tato částka bude použita v běžných výdajích na ODPA 6171
(místní správa) na pokrytí zvýšených výdajů - zdražení PHM;

b)

navýšení rozpočtu v nedaňových příjmech a běžných výdajích o částku celkem 240.000 Kč.
V příjmech na ODPA 3723 (ostatní odpad) o 100.000 Kč (od podnikatelů - zapojení do třídění
odpadu), na ODPA 3639 - komunální záležitosti - 30.000 Kč - příjem za pronájem stánků Májové
slavnosti, na ODPA 6171 - místní správa - 55.000 Kč - vratky od zdravotních pojišťoven za testy
a na ODPA 6409 - finanční záležitosti - plnění z vymáhání pohledávek od exekutorů ve výši
55.000 Kč. Ve výdajích tyto příjmy použity na ODPA 3612 a 3613 - bytové a nebytové
hospodářství na zvýšené výdaje na teplo a elektrickou energii v celkové částce 190.000 Kč;

c)

navýšení rozpočtu v nedaňových příjmech a běžných výdajích o 400.000 Kč. na ODPA 6310 příjmy a výdaje z finančních operací. V příjmech se jedná o úroky ze spořícího účtu a ve výdajích
o zvýšené náklady na úroky z úvěru;

d)

navýšení rozpočtu v příjmech i ve výdajích o vratku dotace z MŠ Velíšská - Šablony UZ 33063 ve
výši 46.464 Kč na ODPA 3111, kterou město Vlašim jako zřizovatel přepošle na Středočeský kraj
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