
Rozpočtové opat ření č. 5 

Usnesení č. 5/22Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a schvaluje rozpočtové 
opatření č. 5 za rok 2018 dle předloženého návrhu. 

 
Změna rozpo čtu běžných p říjmů o 240 000,00 Kč 
- neinvestiční dotace Obnova kaple Žaláře Krista 240 000,00 Kč 
Změna rozpo čtu kapitálových p říjmů o 0,00 Kč 
Celkem zm ěna rozpo čtu p říjmů o 240 000,00 Kč 
 
Změna rozpo čtu běžných výdaj ů o  -430 000,00 Kč 
- neinvestiční dotace Obnova kaple Žaláře Krista 240 000,00 Kč 
- navýšení běžných výdajů MŠ 630 000,00 Kč 
- snížení běžných výdajů Rekonstrukce hřbitova -1 300 000,00 Kč 
Změna rozpo čtu kapitálových výdaj ů o  670 000,00 Kč 
- snížení investičních výdajů ZŠ -630 000,00 Kč 
- navýšení investičních výdajů Rekonstrukce hřbitova 1 300 000,00 Kč 
Celkem zm ěna rozpo čtu výdaj ů o  240 000,00 Kč 
 
 
Rozpočtové opatření č. 5 v plné verzi je k nahlédnutí u vedoucí Odboru ekonomického. 

 

 

Rozpočtové opat ření č. 6 

Usnesení č. 3/109R/2018: Rada města Šluknov projednala a schvaluje rozpočtové opatření 
č. 6 za rok 2018 dle předloženého návrhu. 

Změna rozpo čtu běžných p říjmů o 1 318 529,60 Kč 
- neinvestiční průtoková dotace MŠ Šluknov 241 755,20 Kč 
- neinvestiční průtoková dotace ZŠ Šluknov 476 774,40 Kč 
- neinvestiční dotace revitalizace nároží a západní fasády Domu kultury 600 000,00 Kč 
Změna rozpo čtu kapitálových p říjmů o 0,00 Kč 
Celkem zm ěna rozpo čtu p říjmů o 1 318 529,60 Kč 
 
Změna rozpo čtu běžných výdaj ů o  1 318 529,60 Kč 
- neinvestiční průtoková dotace MŠ Šluknov 241 755,20 Kč 
- neinvestiční průtoková dotace ZŠ Šluknov 476 774,40 Kč 
- neinvestiční dotace revitalizace nároží a západní fasády Domu kultury 600 000,00 Kč 
- navýšení neinvestičních výdajů rekonstrukce radnice 150 000,00 Kč 
- snížení neinvestičních výdajů na veřejném osvětlení -150 000,00 Kč 
Změna rozpo čtu kapitálových výdaj ů o  0,00 Kč 
- navýšení investiční výdajů na veřejném osvětlení 200 000,00 Kč 
- snížení investičních výdajů na rekonstrukci radnice -200 000,00 Kč 
Celkem zm ěna rozpo čtu výdaj ů o  1 318 529,60 Kč 
 
 

Rozpočtové opatření č. 6 v plné verzi je k nahlédnutí u vedoucí Odboru ekonomického.  

 

 


