
                      Rozpočtové opatření č. 9 pro rok 2019 schválila rada města Rychvaldu
                                            svým usnesením č. 48/6 ze dne 16.12.2019

         schválený rozpočet    rozpočet po úpravě č. 1 - č. 9

výdaje         157 500 tis.Kč      193 638 tis.Kč

příjmy         121 680 tis.Kč      133 318 tis.Kč

financování            35 820 tis.Kč        60 320 tis.Kč

I. Výdaje:  zvýšení o 4,912.400,00 Kč

1. odbor investic a správy majetku + 610.000,00 Kč

zájmová činnost

§ 3421 260.000,00 Kč rekonstrukce části budovy č.p. 1609 - DDM - stavební úpravy zahrady

pozemky

§ 3639 350.000,00 Kč nabytí pozemku do vlastnictví města - navýšení rozpočtu

2. odbor školství, kultury, sportu a vnitřní správy  + 17.400,00 Kč

zpravodaj

§ 3349 13.000,00 Kč příprava zpravodaje - navýšení rozpočtu

sbor dobrovolných hasičů

§ 5512 4.400,00 Kč dotace na činnost SDH 

3. odbor stavební a životního prostředí  + 450.000,00 Kč 

nakládání s odpady

§ 3723 150.000,00 Kč svoz velkoobjemových kontejnerů - sběrný dvůr - navýšení rozpočtu

veřejná zeleň

§ 3745 300.000,00 Kč údržba veřejné zeleně - navýšení rozpočtu

4. odbor organizační + 6.000,00 Kč

ostatní záležitosti kultury - KPOZ

§ 3399 6.000,00 Kč věcné dary - navýšení rozpočtu

5. odbor finanční + 3,829.000,00 Kč

zápůjčky

§ 3713 225.000,00 Kč poskytování zápůjček na kotlíky - navýšení rozpočtu

finanční rezerva

§ 6409 3,604.000,00 Kč rezerva

II. Příjmy:  zvýšení o 4,912.400,00 Kč Úprava rozpočtu příjmů dle skutečností

pol. 4116,ÚZ 14004 4.400,00 Kč dotace z MV pro jednotku SDH

pol. 1111 2,100.000,00 Kč daň z příjmů fyzických osob 
pol. 1112 100.000,00 Kč daň z příjmů fyzických osob - SVČ
pol. 1211 1,200.000,00 Kč daň z přidané hodnoty
pol. 1113 435.000,00 Kč daň z příjmů fyzických osob 
pol. 1334 60.000,00 Kč odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu
pol. 1341 5.000,00 Kč poplatek ze psů
pol. 1356 48.000,00 Kč příjmy úhrad za dobývání nerostů
pol. 1361 58.000,00 Kč správní poplatky
pol. 1381 154.000,00 Kč daň z hazardních her
pol. 1511 32.000,00 Kč daň z nemovitých věcí
pol. 2111 350.000,00 Kč z poskytování služeb 
pol. 2119 10.000,00 Kč věcná břemena
pol. 2139 17.000,00 Kč z pronájmů 
pol. 2212 22.000,00 Kč sankční platby
pol. 2322 45.000,00 Kč pojistné náhrady
pol. 2460 272.000,00 Kč splátky půjčených prostředků



 



 


