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Výpis usnesení č. 7/2Z/2022 Zastupitelstva města Vlašimi č. 2 ze dne 27.04.2022
Vážená paní vedoucí,
Zastupitelstvo města Vlašimi na svém zasedání č. 2, konaném dne 27.04.2022 schválilo níže
uvedené rozpočtové opatření č. 3:
a) navýšení rozpočtu v běžných příjmech - pol. 4111 - dotace na zmírnění negativních
dopadů daňových příjmů na rok 2022 v částce 722.188,76 Kč. Ve výdajích částka bude
použita na zvýšené výdaje ODPA 6171 - místní správa 104.000 Kč - nové kvalifikované
certifikáty pro zaměstnance, 120.000 Kč - investice do nového programu - pasporty bytů
a nebytových prostor s návazností na ekonomické agendy a na ODPA 3612 - posílení
financí na zvýšené náklady - spotřeba energií, které jsou předmětem vyúčtování (teplo,
teplá voda) v částce 498.188,76 Kč;
b) navýšení rozpočtu v příjmech o došlou investiční dotaci na akci Poznejte Orlinský les
v částce 1.337.500 Kč - pol. 4213. Ve výdajích budou tyto prostředky použity na zvýšené
náklady na energie na ODPA:
3745 - správa parku - 60.500 Kč
6171 - místní správa - 330.000 Kč
3412 - sportovní zařízení - 30.000 Kč
3612 - bytové hospodářství - 400.000 Kč
3613 - nebytové hospodářství - 467.000 Kč
5512 - hasiči - 50.000 Kč
c) změna v položkách třídy 8 - financování:
Převod - výdej částky 30.000.000 Kč z FRR na termínovaný vklad - pol. 8118
Příjem částky 30.000.000 Kč z termínovaného vkladu v průběhu roku zpět na účet FRR.
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