
Rozpočtové opatření č. 14 
Usnesení č.7/03Z/2019: Rada města Šluknov projednala a schvaluje rozpočtové opatření 
č. 14  za rok 2018 dle předloženého návrhu. 
Změna rozpočtu běžných příjmů o 0,00 Kč 
Změna rozpočtu kapitálových příjmů o 0,00 Kč 
Celkem změna rozpočtu příjmů o                                                                         0,00 Kč 
Změna rozpočtu běžných výdajů o  -1 080 000,00 Kč 
- správa -150 000,00 Kč 
- daně -930 000,00 Kč 
Změna rozpočtu kapitálových výdajů o  1 080 000,00 Kč 
- ostatní záležitosti komunikací 1 000 000,00 Kč 
- protierozní, protilavinová, protipožární ochrana 80 000,00 Kč 
Celkem změna rozpočtu výdajů o  0,00 Kč 
Rozpočtové opatření č. 14. je v plné verzi k nahlédnutí u vedoucí Odboru ekonomického 

 
Rozpočtové opatření č. 15 
Usnesení č.8/03Z/2019: Rada města Šluknov projednala a schvaluje rozpočtové opatření 
č. 15  za rok 2018 dle předloženého návrhu. 
Změna rozpočtu běžných příjmů o 2 867 030,00 Kč 
- navýšení sdílených daní 2 786 079,00 Kč 
- snížení ostatních daňových příjmů - 107 757,00 Kč 
- navýšení příjmů z poskytování služeb a výrobků 921 866,00 Kč 
- navýšení příjmů z prodeje zboží  91 945,00 Kč 
- snížení příjmů z vlastní činnosti -15 378,00 Kč 
- snížení odvodů PO  -400 000,00 Kč 
- snížení příjmů z pronájmů pozemků -523 081,00 Kč 
- snížení příjmů z pronájmů ost. nemovitostí -56 183,00 Kč 
- snížení sankčních plateb -28 905,00 Kč 
- snížení přijatých neinvestičních darů  -64 249,00 Kč 
- navýšení pojistného plnění 29 632,00 Kč 
- navýšení nekapitálových příspěvků a náhrad  233 061,00 Kč 
Změna rozpočtu kapitálových příjmů o 106 587,00 Kč 
- příjmy z prodeje nemovitostí 6 587,00 Kč 
- dar ČEZ hřiště pod jídelnou 100 000,00 Kč 
Změna rozpočtu transferů -116 758,00 Kč 
- snížení neinvestičních přijatých transferů od obcí  -120 000,00 Kč 
- převody z fondů 821,00 Kč 
- neinvestiční dotace výdaje JSDH 2 421,00 Kč 
Celkem změna rozpočtu příjmů o                                                           2 856 859,00 Kč 
Změna rozpočtu běžných výdajů o  720 649,00 Kč 
- navýšení výdajů – dotace provoz JSDH  2 421,00 Kč 
- vodní díla 146 739,00 Kč 
- památky 429 113,00 Kč 
- bytové hospodářství -148 644,00 Kč 
- sběr a svoz kom. odpadu 19 973,00 Kč 
- využívání a zneškodňování kom. odpadů 67 133,00 Kč 
- využívání a zneškodňování ost. odpadů 21 487,00 Kč 
- veřejná zeleň 80 102,00 Kč 
- bezpečnost a veřejný pořádek 71 753,00 Kč 
- požární ochrana 30 572,00 Kč 
Změna rozpočtu kapitálových výdajů o  1 879 698,00Kč 
- dar ČEZ na hřiště pod jídelnou 100 000,00 Kč 
- ostatní záležitosti pozemních komunikací 1 400 524,00 Kč 
- kanalizace 379 174,00 Kč 



- základní školy 113 050,00 Kč 
- sportovní zařízení 100 190,00 Kč 
- veřejné osvětlení -36 668,00 Kč 
- pohřebnictví -227,00 Kč 
- územní plánování -168 990,00 Kč 
- komunální služby  -12 230,00 Kč 
- sběr a svoz kom. odpadu 10 890,00 Kč 
- veřejná zeleň  -6 015,00 Kč 
Celkem změna rozpočtu výdajů o  2 600 347,00 Kč 
Změna rozpočtu financování  -256 512,00 Kč 
Rozpočtové opatření č. 15. je v plné verzi k nahlédnutí u vedoucí Odboru ekonomického 

 


