
Město Český Brod 

finanční odbor 
 
Komentář rozpočtové opatření č. 4 k rozpočtu na rok 2019 
  

Rozpočtové změny v příjmech:  
1. Podle vývoje je zvýšena daň z příjmu právnických osob 
2. Daň z hazardních her přestala v roce 2019 obsahovat dílčí daň z technických her 
3. Souvisí se změnou č. 2 
4. Odvody za odnětí půdy - zvýšení podle plnění 
5. Správní poplatky jsou zvýšeny podle vývoje 
6. Ostatní odvody z vybraných činností a služeb- položka nebyla rozpočtována 
7. Převod z depozitního účtu – souvisí s vrácením dotace pro TJ Slavoj 
8. Ostatní příjmy- doplněny podle skutečnosti 
9. Pojistné náhrady – doplněny podle skutečnosti 
10. Příjmy z poskytnutých služeb- doplněny 
11. Přijaté dary- doplněny 
12. Dotace na státní správu- soc. právní ochrana dětí – navýšení dle rozhodnutí 
13. Dotace pro Domov Anna – navýšení dle rozhodnutí 
14. Dotace pro Městskou knihovnu- navýšení dle rozhodnutí   
15. Dotace na státní správu- soc. právní ochrana dětí za rok 2018 – navýšení dle rozhodnutí 
16. Dotace na sociální práci – dle rozhodnutí došlo ke snížení 
17. Dotace na volby- úprava dle rozhodnutí 
18. Dotace na volby prezidenta a EU- doplatek – rozhodnutí 
19. Dotace Středočeský kraj- spoluúčast na stadion TJ Slavoj- vráceno na kraj 
20. Dotace MŠMT- šablony pro ZŠ a MŠ- dle rozhodnutí 
21. Dotace pro středisko lesy- dle rozhodnutí 
22. Dotace z ÚP- dotovaná pracovní místa- skutečnost 
23. Vyřazení položky – splátka poskytnutého inv. úvěru pro TJ Slavoj    

 
Rozpočtové změny v provozních výdajích: 
24. Transfer pro ZŠ a MŠ – souvisí se změnou č.20 – přeposlání školám 
25. Dotace pro Domov Anna- dotace MPSV- přeposlání  
26. Dotace pro Městskou knihovnu- neinvestiční část- souvisí se změnou č. 14 
27. Opravy na budově č.p.70 – dochází k navýšení z důvodu vyšší ceny a zapracování dodatku č.1 – 

neinvestiční část (800 tisíc Kč)  
28. Navýšení na provoz radnice o 50 tisíc – přečerpána položka na teplo 
29. Navýšení na propagaci – nedostatek FP (schválení městské akce „Brody v Brodě“, transformace 

PO)  
 

Rozpočtové změny v investičních výdajích: 
30. Rekonstrukce školní jídelny- ponížení spoluúčasti, která nebude letos profinancována  a vytvoření 

rezervy na příští rok – souvisí se změnou č. 31. 
31. Vytvoření rezervy na školní jídelnu na rok 2020 ve výši 8. mil Kč   
32. Pouze přesun z dopravního opatření –radar, kde se nepředpokládá tak velká částka z rozpočtu 

profinancovat a je potřeba na dopravní opatření u ZZN 
33. Souvisí s změnou č. 32  
34. a/ RM schválila realizaci distribučního zařízení v ul. Palackého – spojeno s výstavbou podzemních 

kontejnerů, tato částka nebyla rozpočtována (částka 260 tisíc Kč)  
b/ Projektová dokumentace – hřbitovní zeď (částka 100 tisíc Kč)   

35. Dotace pro Městskou knihovnu- investiční část- souvisí se změnou č. 14 
36. Nepoužití dotace pro TJ Slavoj- vráceno na kraj (souvisí se změnou č. 19) 
37. Zrušení půjčky pro TJ Slavoj – souvisí se změnou č. 23  
38. TS města Český Brod- realizace solárních svítidel v ul. Lstibořské – cenová nabídka je ve výši cca. 

450. 000,- Kč 
39. Rekonstrukce ZŠ Žitomířská- počítačová učebna a dílny. Schváleny žádosti o dotaci v květnu 2019, 

nebylo zřejmé financování ex post. Jedná se o částku 5,3 mil Kč. Do rozpočtu města by se vrátila 
v roce 2020 po obdržení dotace.  

40. Zapracování projektu Regenerace Jahodiště v ČB – smlouva  
41. Rekonstrukce budovy č.p.70 – investiční část – dodatek ke smlouvě okna 415. 000,- Kč.   


