
Rozpočtové opatření č. 12 
Usnesení č.3/117R/2018: Rada města Šluknov projednala a schvaluje rozpočtové opatření č. 
12  za rok 2018 dle předloženého návrhu. 
Změna rozpočtu běžných příjmů o 10 000,00 Kč 
- neinvestiční dotace vyhlídka Židovský vrch 10 000,00 Kč 
Změna rozpočtu kapitálových příjmů o 861 796,50 Kč 
- investiční dotace vyhlídka Židovský vrch 471 995,00 Kč 
- investiční dotace Protipovodňová opatření 389 801,50 Kč 
Celkem změna rozpočtu příjmů o                                                              871 796,50 Kč 
Změna rozpočtu běžných výdajů o  10 000,00 Kč 
- neinvestiční dotace vyhlídka Židovský vrch 10 000,00 Kč 
- snížení neinvestičních výdajů cestovní ruch -7 500,00 Kč 
- posílení neinvestičních výdajů místní správa 7 500,00 Kč 
Změna rozpočtu kapitálových výdajů o  861 796,50 Kč 
- investiční dotace vyhlídka Židovský vrch 471 995,00 Kč 
- investiční dotace Protipovodňová opatření 389 801,50 Kč 
- navýšení investičních výdajů dětská hřiště 283 000,00 Kč 
- snížení investičních výdajů veřejná silniční doprava -10 000,00 Kč 
- snížení investičních výdajů základní školy -40 100,00 Kč 
- snížení investičních výdajů sportoviště -32 900,00 Kč 
- snížení investičních výdajů byty -90 000,00 Kč 
- snížení investičních výdajů veřejné osvětlení -38 000,00 Kč 
- snížení investičních výdajů územní plán -30 000,00 Kč 
- snížení investičních výdajů komunální služby -30 000,00 Kč 
- snížení investičních výdajů využívaní a zneškodňování odpadů -12 000,00 Kč 
- navýšení investičních výdajů městské policie 32 300,00 Kč 
- snížení investičních výdajů veřejné osvětlení -32 300,00 Kč 
Celkem změna rozpočtu výdajů o  871 796,50 Kč 
Rozpočtové opatření č. 12. je v plné verzi k nahlédnutí u vedoucí Odboru ekonomického 

 
Rozpočtové opatření č. 13 
Usnesení č.20/01Z/2018: Rada města Šluknov projednala a schvaluje rozpočtové opatření č. 

13  za rok 2018 dle předloženého návrhu. 

Změna rozpočtu běžných příjmů o 255 978,00 Kč 
- pojistné plnění kopírka 57 431,00 Kč 
- pojistné plnění IFA 50 501,00 Kč 
- pojistné plnění hrob 6 728,00 Kč 
- přijaté dary KC Království 6 318,00 Kč 
- neinvestiční dotace volby do zastupitelstev obcí 135 000,00 Kč 
Změna rozpočtu kapitálových příjmů o 0,00 Kč 
Celkem změna rozpočtu příjmů o                                                              255 978,00 Kč 
Změna rozpočtu běžných výdajů o  -1 000 840,00 Kč 
- navýšení neinvestičních výdajů místní správa - kopírka  57 431,00 Kč 
- navýšení neinvestičních výdajů požární ochrana - IFA 50 501,00 Kč 
- navýšení neinvestičních výdajů pohřebnictví 6 728,00 Kč 
- snížení běžných výdajů místní správa – přesun na investice -1 320 500,00 Kč 
- navýšení neinvestičních výdajů církve 22 000,00 Kč 
- snížení běžných výdajů památky -22 000,00 Kč 
- neinvestiční výdaje volby do zastupitelstev obcí 135 000,00 Kč 
- navýšení rozpočtu sociálního fondu 70 000,00 Kč 
Změna rozpočtu kapitálových výdajů o  1 320 500,00 Kč 
- navýšení investičních výdajů zájmová čin. a rekreace 10 000,00 Kč 
- navýšení investičních výdajů byty 380 000,00 Kč 
- navýšení investičních výdajů územní plán 60 500,00 Kč 



- navýšení investičních výdajů komunální rozvoj 10 000,00 Kč 
- navýšení investičních výdajů místní správa 860 000,00 Kč 
Celkem změna rozpočtu výdajů o  319 660,00 Kč 
Změna rozpočtu financování  63 682,00 Kč 
- přijaté dary KC Království -6 318,00 Kč 
- navýšení soc. fondu 70 000,00 Kč 
Celkem změna rozpočtu financování 63 682,00 Kč 
Rozpočtové opatření č. 13. je v plné verzi k nahlédnutí u vedoucí Odboru ekonomického 

 


