
Zpráva pro XXX. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf,   
které se koná dne 30. listopadu 2017 

  
  
4.03 Rozpočtové opatření č. 12 na rok 2017 
  
  Předkládá: Ing. Dr. Vlasta Hnilicová 
                   vedoucí ekonomického odboru  
  
 Odůvodnění: 
 
V rámci rozpočtového opatření zařazeny následující rozpočtové změny: 
� ZŠ Východní, ZŠ a MŠ Bratislavská, MŠ Seifertova, ŠJ nám. E. Beneše, Městská knihovna 
Varnsdorf - zvýšení či snížení příspěvků na odpisy příspěvkovým organizacím (z důvodu 
změny odpisového plánu), zvýšení či snížení nařízeného odvodu odpisů 
� Městská knihovna Varnsdorf, Městské divadlo Varnsdorf  

- zvýšení příspěvku na provoz (mzdové prostředky) 
� Zařazení dotace pro MŠ Nezvalova – OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 
� ZŠ Edisonova – zvýšení příspěvku na provoz (energie) 
� Přesuny prostředků v rámci kapitol OSMI  

kap. Vzdělávání (úpravy položek oprav jednotlivých MŠ, ZŠ, ŠJ) 
oprava fasády čp. 512 
navýšení položky na dotační poradenství 
navýšení položky na služby spojené s údržbou ostatních objektů 
kamerový systém – přesun neinvestičních nákladů do investičních z důvodu správného 
zařazení pořizovaných komponent 
přesun prostředků na akci VO ul. Partyzánů z akce VO ul. Chmelařská (nebude letos 
realizována) 
přesun prostředků z akce VO ul. Karlova – navýšení položek oprav jednotlivých MŠ, 
ZŠ 
servis fontány u Billy (do kap. Pož. ochrana) 

� Zařazení investičních prostředků na projektové dokumentace v oblasti dopravy – přesun 
z nerealizované akce Úprava prostranství aut. nádraží investiční (přesouvá se do r. 2018) 

PD a SP parkoviště ul. K. Světlé u čp. 3015 
PD a SP parkoviště ul. K. Světlé u čp. 3021-2018 
PD a SP parkoviště ul. Husova u čp. 2628-2634 
PD a SP parkoviště u Policie ČR 
PD a SP parkoviště pod rozhlednou Hrádek 
PD a SP stavební úpravy prostoru Karlova ul. 
PD a SP rekonstrukce chodníku ul. Plzeňská 

� Zařazení investičních prostředků na projektovou dokumentaci rekonstrukce sportovní haly 
� Zařazení investičních prostředků na „Výměna technologie chlazení“ (z důvodu ponížení 
dotačních prostředků) 
� Zařazení investičních prostředků na jistinu pro dražbu nemovitostí čp. 2725, 2726  
� Zařazení investičních prostředků na vánoční výzdobu 
� Přesun prostředků na náklady šéfredaktora Hlasu severu 
� Navýšení prostředků na likvidaci neskladných odpadů 
� Zařazení investičních prostředků na nákup rolby pro Zimní stadion (změnou stavu bú) 
� Zařazení dotace z ÚK na jednotku JSDH do kapitoly Pož. ochrany – JSDH 
� Zařazení dotace z ÚK pro poskytovatele zdrav. služeb (Nemocnice) 
� Zařazení pojistného plnění za zásahy u dopr. nehod do kapitoly Pož. ochrany - JSDH 



� Zařazení dotace 1. platba projektu Protipovodňová opatření, do rezervního fondu 
(předfinancováno) 
� Zařazení dotace od ÚP a spolufinancování pracovních míst v rámci veřejně prospěšných 
prací  
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit rozpočtové opatření č. 12 na rok 2017 dle 
předloženého návrhu. 
 
Přílohy: 
Rozpočtové opatření č. 12 na rok 2017 
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