
Město Český Brod 

finanční odbor 
 
Komentář rozpočtové opatření č. 4 k rozpočtu na rok 2021 
  

Rozpočtové změny v příjmech:  
 
1. Zvýšení daně z příjmů fyzických osob - placená poplatníky o 300 tisíc Kč – dle vývoje k 30.9. 
2. Zvýšení daně z příjmu právnických osob -  o 5 mil Kč – dle vývoje k 30.9. 
3. Snížení příjmů za zkoušky na řidičské oprávnění – o 100 tisíc Kč – dle vývoje k 30.9. 
4. Snížení příjmů z poplatků za užívání veřejného prostranství – o 99 tisíc Kč – dle vývoje k 30.9. 
5. Zvýšení dotace na sociálně právní ochranu dětí na rok 2021 – z rozhodnutí 698 tisíc Kč 
6. Doplatek dotace na sociálně právní ochranu dědí za rok 2020 – 328 tisíc Kč  
7. Vyplacený kompenzační bonus za období za 3. Q. 2021 – částka 69 tisíc Kč 
8. Snížení poskytnuté dotace z Ministerstva kultury o 441 tisíc Kč 

 
Rozpočtové změny v provozních výdajích: 

 
9. Zvýšení příspěvku ZŠ Žitomířská z důvodu ponechání ŠJ B.Smetany pod ZŠ do 31.12.2021 – o 

471,7 tisíc Kč 
10. Snížení příspěvku pro Školní jídelnu Bezručova 1099 – z důvodu nepřesunutí provozu ŠJ B. 

Smetany – o 471,7 tisíc Kč 
11. Zvýšení náhrad v nemoci – 85 tisíc 
12. Zapracování smlouvy o výpůjčce PumpTracku – 65 tisíc Kč  
13. Navýšení provozních výdajů na budovách úřadu – služby, elektrická energie, teplo o 352 tisíc Kč – 

dle vývoje k 30.9.   
14. Zapracování příspěvku SOŠ Liblice ve výši 48 tisíc Kč 

 
Rozpočtové změny v investičních výdajích: 

 
15. Navýšení investiční akce města Přístavba ZŠ Žitomířská na základě podkladů z OR – ve výši 570,5 

tisíc Kč   
16. Navýšení položky – příprava k žádostem a projektové dokumentace dle schválených úkolů z RM – 

ve výši 350 tisíc Kč 
17. Snížení zapojení kontokorentního úvěru – o 4 mil. Kč 

Vysvětlivky:  
 

 růžová - navýšení výdajů v rozpočtu nebo snížení příjmů  
zelená – úspory ve výdajích v rozpočtu nebo zapojení nových příjmů 


