
Rozpočtové opatření č. 10 
Usnesení č.2/115R/2018: Rada města Šluknov projednala a schvaluje rozpočtové opatření č. 
10  za rok 2018 dle předloženého návrhu. 
Změna rozpočtu běžných příjmů o 800 000,00 Kč 
- neinvestiční dotace fasáda dům kultury 800 000,00 Kč 
Změna rozpočtu kapitálových příjmů o 2 277 000,00 Kč 
- investiční dotace chodník Království 2 277 000,00 Kč 
Celkem změna rozpočtu příjmů o                                                           3 077 000,00 Kč 
Změna rozpočtu běžných výdajů o  800 000,00 Kč 
- neinvestiční dotace fasáda dům kultury 800 000,00 Kč 
- snížení neinvestičních výdajů silnice -95 000,00 Kč 
- posílení neinvestičních výdajů požární ochrana 95 000,00 Kč 
- snížení neinvestičních výdajů požární ochrana -70 000,00 Kč 
- posílení neinvestičních výdajů využití volného času dětí a mládeže 40 000,00 Kč 
- posílení neinvestičních výdajů ostatní zájmová činnost a rekreace 30 000,00 Kč 
Změna rozpočtu kapitálových výdajů o  2 277 000,00 Kč 
- investiční dotace chodník Království 2 277 000,00 Kč 
- navýšení investičních výdajů Rekonstrukce budovy MěÚ 1 540 000,00 Kč 
- snížení investičních výdajů silnice -50 000,00 Kč 
- snížení investičních výdajů mateřské školy -90 000,00 Kč 
- snížení investičních výdajů základní školy -300 000,00 Kč 
- snížení investičních výdajů památky -100 000,00 Kč 
- snížení investičních výdajů sportoviště -300 000,00 Kč 
- snížení investičních výdajů byty -200 000,00 Kč 
- snížení investičních výdajů územní plán -350 000,00 Kč 
- snížení investičních výdajů městská policie -150 000,00 Kč 
Celkem změna rozpočtu výdajů o  3 077 000,00 Kč 
Rozpočtové opatření č. 10. je v plné verzi k nahlédnutí u vedoucí Odboru ekonomického 

 
Rozpočtové opatření č. 11 
Usnesení č.8/116R/2018: Rada města Šluknov projednala a schvaluje rozpočtové opatření č. 

11  za rok 2018 dle předloženého návrhu. 

Změna rozpočtu běžných příjmů o 100 000,00 Kč 
- neinvestiční dotace oprava kostela 100 000,00 Kč 
Změna rozpočtu kapitálových příjmů o 0,00 Kč 
Celkem změna rozpočtu příjmů o                                                              100 000,00 Kč 
Změna rozpočtu běžných výdajů o  100 000,00 Kč 
- snížení neinvestičních výdajů bytové hospodářství  -950 000,00 Kč 
- navýšení neinvestičních výdajů silnice 400 000,00 Kč 
- navýšení neinvestičních výdajů veřejná zeleň 400 000,00 Kč 
- navýšení neinvestičních výdajů využívání a zneškodňování odpadu 150 000,00 Kč 
Změna rozpočtu kapitálových výdajů o  0,00 Kč 
Celkem změna rozpočtu výdajů o  100 000,00 Kč 
Rozpočtové opatření č. 11. je v plné verzi k nahlédnutí u vedoucí Odboru ekonomického 

 


