I. změna rozpočtu pro rok 2018 města Nové Město pod Smrkem

č. kapitola
1 ostatní dotace
MŠ
2 ostatní dotace
3 ostatní dotace
4 ostatní dotace
ZŠ
5 ostatní dotace
opravy a investice
6 financování
veř.zeleň
7 sociální služby
8 ostatní nahodilé příjmy
9 ostatní dotace
ostatní dotace

Kč
2 014,35
-2 014,35
17 316,69
18 476,45
178 320,00
-178 320,00
531 432,00
-531 432,00
240 000,00
-290 400,00
-35 000,00
187 813,19
350 000,00
-300 000,00

opatření
navýšení příjmů
navýšení výdajů
navýšení příjmů
navýšení příjmů
navýšení příjmů
navýšení výdajů
navýšení příjmů
navýšení výdajů
navýšení příjmů
navýšení výdajů
navýšení výdajů
navýšení příjmů
navýšení příjmů
snížení příjmů

komentář
transfer pro MŠ, Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji 2, OLP/3878/2016, dodatek 2
transfer pro MŠ, Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji 2, OLP/3878/2016, dodatek 2
dotace Ministerstva zemědělství, úroky na úvěr kanalizace
dotace Ministerstva zemědělství, úroky na úvěr kanalizace
transfer pro ZŠ Tylova, smlouva O poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje č.OLP/1657/2018
transfer pro ZŠ Tylova, smlouva O poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje č.OLP/1657/2018
dotace z Ministerstva pro místní rozvoj (MMR), Humanizace objektu čp. 270
vrácení dotace z Ministerstva pro místní rozvoj (MMR), Humanizace objektu čp. 270
úvěr na nákup žacího stroje pro AFK
nákup žacího stroje pro AFK, pol. 6123
navýšení výdajů - sociální služby, dotace z rozpočtu města
pravomocný rozsudek RETAP
dotace na zajištění koofinancování sociální služby, Smlouva o poskytnutí dotace, č.OLP/1659/2018
oprava částky ve schváleném rozpočtu

Tabulka:
opatření
1

navýšení příjmů
2 014,35

snížení příjmů

navýšení výdajů

snížení výdajů

-2 014,35
2
3
4

17 316,69
18 476,45
178 320,00

5

531 432,00

6

240 000,00

-178 320,00
-531 432,00

7
8
9
celkem

-290 400,00
-35 000,00
187 813,19
350 000,00
1 525 372,68

-300 000,00
-300 000,00

-1 037 166,35

0,00

saldo
2 014,35
-2 014,35
17 316,69
18 476,45
178 320,00
-178 320,00
531 432,00
-531 432,00
240 000,00
-290 400,00
-35 000,00
187 813,19
350 000,00
-300 000,00
188 206,33

Usnesení:
ZM schvaluje na svém 20. veřejném zasedání dne 09. 05. 2018 předloženou I. Změnu
rozpočtu města 2018 dle komentáře a tabulky rozpočtových opatření č. 1 až 9.
navýšení příjmů: o P =
snížení příjmů: o P =
navýšení výdajů: o V =
snížení výdajů: o V =
saldo: P - V =

1 525 372,68
-300 000,00
-1 037 166,35
0,00
188 206,33

Usnesení:
ZM bere na vědomí Rozhodnutí č.05978/2018-KRP Úřadu vlády České republiky o poskytnutí neinvestiční dotace na Podpora terénní práce v NMpS
ZM schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Liberckého kraje z finančních prostředků ministrstva
práce a sociálních věcí č.OLP/2659/2018 a Dodatek č.1 k pověření k poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu schválené Radou kraje, usnesení
ZM bere na vědomí Rozhodnutí o poskytnutí dotace(změna) Ministerstva pro místní rozvoj na akci Humanizace objektu č.p.270, Nové Město pod Smrkem, identifikační
číslo:117D03D000203.
ZM schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory č.8 Životní prostředí a zemedělství, program č. 8.2
Podpora ochrany přírody a krajiny na akci"obnova Trenklerova kříže" , č.OLP/3776/2017
ZM bere na vědomí Registraci akci a rozhodnutí o poskytnutí dotace z Ministerstva životního prostředí na "Zalesnění degradovaných pozemků v lokalite Mokrá
louka", identifikační číslo: 115D315030175.
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