
Rozpočtové opatření č. 8 
Usnesení č.14/112R/2018: Rada města Šluknov projednala a schvaluje rozpočtové opatření 
č. 8  za rok 2018 dle předloženého návrhu. 
Změna rozpočtu běžných příjmů o 1 494 000,00 Kč 
- neinvestiční dotace výkon sociální práce 1 494 000,00 Kč 
Změna rozpočtu kapitálových příjmů o 320 000,00 Kč 
- investiční dotace osvětlení rizikových míst 320 000,00 Kč 
Celkem změna rozpočtu příjmů o                                                           1 814 000,00 Kč 
Změna rozpočtu běžných výdajů o  1 494 000,00 Kč 
- neinvestiční dotace výkon sociální práce 1 494 000,00 Kč 
Změna rozpočtu kapitálových výdajů o  320 000,00 Kč 
- investiční dotace osvětlení rizikových míst 320 000,00 Kč 
- navýšení investičních výdajů Rekonstrukce budovy MěÚ 900 000,00 Kč 
- snížení investičních výdajů pozemní komunikace -170 000,00 Kč 
- snížení investičních výdajů vodní díla -30 000,00 Kč 
- snížení investičních výdajů základní školy -500 000,00 Kč 
- snížení investičních výdajů ostatní památky -200 000,00 Kč 
Celkem změna rozpočtu výdajů o  1 814 000,00 Kč 
Rozpočtové opatření č. 8 v plné verzi k nahlédnutí u vedoucí Odboru ekonomického. 
 
Rozpočtové opatření č. 9 
Usnesení č.4/23Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a schvaluje rozpočtové 

opatření č. 9  za rok 2018 dle předloženého návrhu. 

Změna rozpočtu běžných příjmů o 354 000,00 Kč 
- navýšení přijatých transferů od obcí 200 000,00 Kč 
- navýšení příjmů ostatní záležitosti kultury 100 000,00 Kč 
- navýšení příjmů z pojistného 54 000,00 Kč 
Změna rozpočtu kapitálových příjmů o 0,00 Kč 
Celkem změna rozpočtu příjmů o                                                              354 000,00 Kč 
Změna rozpočtu běžných výdajů o  -2 385 500,00 Kč 
- snížení neinvestičních výdajů -2 430 000,00 Kč 
  par. 2212 -20 000,00 
  par. 2333 -150 000,00 
  par. 3322 -660 000,00 
  par. 3326 -20 000,00 
  par. 3412 -60 000,00 
  par. 3612 -200 000,00 
  par. 3631 -300 000,00 
  par. 3722 -400 000,00 
  par. 3725 -100 000,00 
  par. 3726 -50 000,00 
  par. 3745 -440 000,00 
  par. 6171 -30 000,00  
- snížení neinvestičních výdajů chráněné části přírody -3 500,00 Kč 
- snížení neinvestičních výdajů veřejná zeleň -6 000,00 Kč 
- navýšení neinvestičních výdajů pohřebnictví 54 000,00 Kč 
Změna rozpočtu kapitálových výdajů o  2 539 500,00 Kč 
- navýšení investičních výdajů Rekonstrukce budovy MěÚ 2 430 000,00 Kč 
- navýšení investičních výdajů na památkách 100 000,00 Kč 
- navýšení investičních příjmů chráněné části přírody 3 500,00 Kč 
- navýšení investičních výdajů veřejná zeleň 6 000,00 Kč 
Celkem změna rozpočtu výdajů o  154 000,00 Kč 
Financování 200 000,00 Kč 
Rozpočtové opatření č. 9.v plné verzi je k nahlédnutí u vedoucí Odboru ekonomického 


