
Město Český Brod 

finanční odbor 
 
Komentář rozpočtové opatření č. 4 k rozpočtu na rok 2020 
  

Rozpočtové změny v příjmech:  
 
1. Daň z příjmů FO placená poplatníky – upravena podle predikce  
2. Daň z technických her – upravena na skutečnost k 30. 9. 2020   
3. Správní poplatky – vlivem Covid-19 nutné snížení 
4. Přijaté sankční platby – pokuty – vlivem Covid-19 snížení 
5. Kompenzační bonus vlivem Covid-19: jedná se o kompenzaci některých daňových příjmů   
6. Dotace pro pracovníky odboru výstavby a územního plánování na sčítání lidu, domů a bytů 
7. Dotace MPSV pro pracovníky sociálního odboru v souvislosti s Covid-19 
8. Dotace – úřad práce 
9. Dotace regulační plán – město nečerpá 
10. Dotace „Českobrodské moderní poradenské centrum“ – posouvá se čerpání do roku 2021 
11. Převod z hospodářského střediska byty – snížení z důvodu posílení fondu nemocnice (výstavba 

kuchyně na č.p. 507) 
12. Převod z hospodářského střediska lesy – potřeba finanční prostředky ponechat na spoluúčast 

k dotaci na investiční akci Vrátkov       
 

Rozpočtové změny v provozních výdajích: 
 

13. Technické služby - příspěvek zřizovatele – zvýšení (akce ul. Kollárova, ul. Jeronýmova, likvidace 
skládky Štolmíř, vánoční světla) 

14. Školní stravování Český Brod – nově vzniklá PO (prvotní náklady související s fungováním PO) 
15. Výdaje související s volbami do kraje a senátu (dotace byla zařazena již v minulém rozp.op.)   
16. Zařazení dotací č.6,7,8 a zvýšení v souvislosti s Covid-19     
17. Zařazení splátky TJ Sokol do fondu kultury, sportu a volného času 
18. Snížení ORJ 11 v kompetenci finančního odboru - nečerpání kontokorentního úvěru  
19. Zvýšení ORJ 20 v kompetenci odboru rozvoje – navýšení nákladů souvisejících s hřbitovní zdí  
20. Zvýšení ORJ 22 v kompetenci odboru rozvoje – zvýšení výdajů na elektrickou energii dle spotřeby 

k 30.9.2020 
21. Snížení ORJ 50 vzdělávání, konzultace – vlivem Covid-19 ponížení položky 

 
       

Rozpočtové změny v investičních výdajích: 
 
22. Nová MŠ Kollárova – další stupně PD – snížení z důvodu posunutí do dalšího období 
23. Přípojky, elektro, optické kabely- zařazení akce (schválené 4. 11. RM) instalace přípoloží pro 

rozšíření kamerového systému   
24. Českobrodské moderní poradenské pracoviště – souvisí s bodem č.10 nečerpání dotace 

v roce2020     
25. Podmíněný investiční příspěvek – Technické služby – částečné uhrazení splátek investičních úvěrů 
26. CVIK- předfinancování investiční dotace od Středočeského kraje- bude vráceno v roce 2021 
27. Zařazení akce - kolostavy  

 
 
Vysvětlivky:  
oranžová – zvýšení příjmů, zapracování dotací 
modrá – snížení dotací, snížení příjmů a navýšení výdajů v rozpočtu nebo nové věci 
zelená – úspory ve výdajích rozpočtu 
 


