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Komentář rozpočtové opatření č. 2 k rozpočtu na rok 2021 
  

Rozpočtové změny v příjmech:  
 
1. – 5. Zvýšení příjmů na základě predikce z 4/2021    
6. Daň z příjmů práv. osob za obce z přiznání za 2020 – dle skutečnosti za rok 2020  
7. Zapracování průtokové dotace pro Domov Anna – Covid -19 – dle rozhodnutí 
8. Úprava dotace na sociální páci dle skutečnosti - rozhodnutí 
9. Vyjmutí dotace na pomník Prokopa Holého – přesun do změny č.17 
10. Upřesnění výše dotace pro přechody pro chodce 
11. Upřesnění dotace na ul. Zborovská 
12. Návrh na vyřazení dotace na Re-use centrum – nedostatek FP pro spoluúčast k dotaci 
13. Návrh na zvýšený odvod hospodářského střediska OHČ 
14. Zrušení odvodu z hospodářského střediska BH 
15. Zapracování kompenzačního bonusu za 1.Q. 2021 
16. Zapracování průtoková dotace pro Penzion Anna – auto 
17. Zapracování průtokové dotace pro LESY – obnova lesních porostů 
18. Zapracování dotace od Ministerstva kultury 
19. Zapracování průtokové dotace na bezbariéry na pavilonu F 
20. Odvod PO z hospodaření za rok 2020 – ZŠ Tyršova a ZŠ Žitomířská 

 
Rozpočtové změny v provozních výdajích: 

 
21. Domov Anna – zapracování dotace Covid-19 – souvislost bodem č. 7 
22. TS města Český Brod – zvýšení příspěvku od zřizovatele – navýšení demolice koupaliště – 

usnesení RM ze dne 28. 4. 2021 
23. ZŠ Žitomířská – úprava příspěvku od zřizovatele z důvodu ŠJ v B. Smetany a Šk. výdejny 
24. Úprava příspěvku pro PO Školní jídelna  
25. Úhrada ztrát PO za rok 2020 – zákon 250/2000 Sb. 
26. Dopravní obslužnost- navýšení na základě dodatků 1. Q.2021 a 2.Q.-4.Q. 2021  
27. Oprava pomníku Prokopa Holého –pokračování z roku 2020 – upřesnění dotace MK +spoluúčast 
28. Oprava Kouřimské předbraní – zapracování dotace MK + spoluúčast 
29. Oprava schodiště č.p.70 – zapracování dotace MK + spoluúčast 
30.  Zúčtování se SR – daň z příjmů za rok 2020 dle skutečnosti 
31. Použití dotace do Lesů – bod 17    
32. Navýšení ORJ 40 – dovybavení rekonstruovaných prostor na č.p. 56  

 
 

Rozpočtové změny v investičních výdajích: 
 

33. PD mateřské školy Kollárova – navýšení z důvodu projektových prací na demolice 
34. Rekonstrukce ZŠ Tyršova – ulice Žitomířská č.p. 760 – na výdajích byla zapracována pouze dotační 

část, zvýšení, které pro rok 2021 stále nepostačuje dle vysoutěžené ceny   
35. PD ZŠ Žitomířská – na výdajích byla zapracována pouze dotační část a zvýšení je na základě 

upřesnění a vysoutěžené ceny 
36. Stavební úpravy prostor na č.p. 65 – dle skutečnosti  
37. Použití dotace na přechody – souvislost s bodem č. 10 
38. Použití dotace na ul. Zborovská – souvislost s bodem č. 11 
39. Zrušení použití dotace na Re-use centra na BH – nedostatek FP na spoluúčast k dotaci na 

hospodářském středisku 
40. Použití dotace na bezbariéry na pavilonu F – na středisku BH 
41. Použití dotace Penzion Anna – auto 
42. Dle skutečnosti posílení střediska BH – investice na č. 620 a prostor nového dětského lékaře 

 
Vysvětlivky:  
oranžová – navýšení výdajů v rozpočtu nebo snížení příjmů 
zelená – úspory ve výdajích v rozpočtu nebo zapojení nových příjmů 


