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Komentář rozpočtové opatření č. 2 k rozpočtu na rok 2016 
  
Rozpočtové změny v příjmech:  
 

1. Navýšení položky odvod z VHP – předpoklad dle roku 2015 
2. Odvod příspěvkové organizace ZŠ Tyršova – dle platebního výměru finančního úřadu 
3. Odvod příspěvkové organizace ZŠ Žitomířská z HV za rok 2015 – spolufinancování 

investiční akce rekonstrukce sociálních zařízení a vytápění v objektu školní jídelny 
4. Navýšení dotace dle rozhodnutí na SPOD 
5. Zařazení doplatku dotace z roku 2015 – SPOD 
6. Zařazení přiznané dotace na rekonstrukci veřejného osvětlení 
7. Zařazení přiznané dotace na provoz ICM 
8. Zařazení přiznané dotace na výkon sociální práce 
9. Zařazení přiznané dotace na aktivity spojené s komunitním plánování 
10. Zařazení dotace na projekt Učíme se udržitelnému rozvoji – neinvestiční 
11. Zařazení přiznané dotace na vybudování kolostavů z Fondu Středočeského kraje 
12. Zařazení přiznané dotace z ministerstva kultury na opravy v MPZ 
13. Zařazení přiznané dotace na rekonstrukci budovy pro potřeby školy v areálu NsP 
14. Zařazení přiznané dotace na rekonstrukci budovy pro školní výdejnu v areálu NsP 

   
Rozpočtové změny v provozních výdajích:  
 

15. Zařazení položky rozpočtová rezerva  
16. Zařazení použití přijaté dotace na opravy v MPZ 
17. Předfinancování projektu Učíme se udržitelnému rozvoji – včetně spoluúčasti k dotaci 
18. Zařazení použití přijaté dotace na provozní výdaje ICM 
19. Navýšení fondu kultury, sportu a volného času 
20. Zařazení položky na úhradu případných sankcí a penále – odvod ZŠ Tyršova, úhrada 

pokuty ÚOHS 
 
Rozpočtové změny v investičních výdajích: 
 

21. Úprava výše vlastních prostředků k realizaci rekonstrukce budovy pro potřeby školy 
22. Zařazení přiznané dotace na rekonstrukci budovy pro potřeby školy 
23. Vlastní prostředky k realizaci rekonstrukce budovy pro účely školní výdejny 
24. Zařazení přiznané dotace k realizaci rekonstrukce budovy pro účely školní výdejny 
25. Navýšení položky na rekonstrukci veřejného osvětlení o přiznanou dotaci 
26. Navýšení prostředků na rekonstrukci sociálních zařízení a vytápění v objektu školní 

jídelny – použití rezervy na investice a dále odvodu školy ve výši 500tis.Kč 
27. Zařazení nákupu nové počítačky mincí pro potřeby pokladny Městského úřadu 
28. Zařazení pořízení kolostavů – včetně dotace z fondu Středočeského kraje 
29. Snížení rezervy na investiční výdaje – použito na navýšení řádku č. 93 
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