
Zpráva pro 20. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf,  
které se koná dne 23. září 2021 

___________________________________________________________________________ 
 
 
4.03 Rozpočtové opatření č. 7 na rok 2021 
 
 
Předkládá: Ing. Jana Kociánová 
 
 
 
Odůvodnění:  
Změna rozpočtu na rok 2021 – zapojení daně z příjmu právnických osob do příjmové i 
výdajové strany rozpočtu, zapojení průtokových transferu, přesun finančních prostředků 
v rámci výdajů tak, aby byly rozpočtované prostředky použity v souladu s principem 
účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti a jednotlivé výdaje odpovídaly zařazení 
podle rozpočtové skladby na rok 2021. 
 
 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit Rozpočtové opatření č. 7 na rok 2021 dle předloženého 
návrhu. 
 
 
 
 
 
Příloha: 
RO 7 
 
 
 



PŘÍJMY 

Kapitola : Daňové příjmy
Daň z příjmu právnických osob za obce - úprava dle zpracovaného daňového přiznání 1 451 270,00
Celkem 1 451 270,00

Kapitola : Přijaté transfery - dotace
Neinvestiční dotace ze SR - program : "Výzkum, vývoj a vzdělávání" 89 276,42
Neinvestiční dotace z ESF - program : "Výzkum, vývoj a vzdělávání" 505 899,58
Celkem 595 176,00
CELKEM  P ŘÍJMY 2 046 446,00

VÝDAJE

Kapitola : 31 Vzdělávání
Navýšení neinvestičních výdajů na program : Výzkum, vývoj a vzdělávání : 
Mateřská škola, Poštovní č.p. 1428, Varnsdorf 250 299,00
Mateřská škola, Pražská č.p. 2812, Varnsdorf 344 877,00
Celkem 595 176,00

Kapitola : 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 
Snížení investičních výdajů - stavba "Sběrný dvůr Varnsdorf" -3 636 204,00
Navýšení neinvestičních výdajů - údržba komunikací  1 000 000,00
Navýšení neinvestičních výdajů - údržba a oprava chodníků, strojní zametání, uimní údržba  1 600 000,00
Navýšení investičních výdajů - úprava parkování (šikmé) ul. Lesní u hřiště 160 000,00
Navýšení investičních výdajů - výstavba parkoviště ul. K. Světlé č.p. 3021 - 3022 220 000,00
Navýšení investičních výdajů - za zhodnocení pozemku (autobusová zastávka u Kauflandu) 1 210,00
Navýšení investičních výdajů - stavební úpravy ul.Karlova 654 994,00
Celkem 0,00

Kapitola : Ostatní finanční operace
Navýšení neinvestičních výdajů - daň z příjmu právnických osob za obce 1 451 270,00
Navýšení neinvestičních výdajů - odvod daně z přidané hodnoty  250 000,00
Celkem 1 701 270,00

Kapitola : Ostatní činnosti
Snížení rezervního fondu - na odvod daně z přidané hodnoty -250 000,00
Celkem -250 000,00

CELKEM VÝDAJE 20 465 446,00

Delegovaná pravomoc rady města dle závazných ukazatelů na rok 2021
Přijetí schválených dotací - pravomoc dle delegace na vedoucí ekonomického odboru
Listinná podoba je k nahlédnutí na ekonomickém odboru Městského úřadu ve Varnsdorfu, nám. E . Beneše 470
ZM č. usnesení      /2021  ze dne          2021   

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2021
Rozpočtové opatření číslo 7 v Kč
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