Město Český Brod
finanční odbor
Komentář rozpočtové opatření č. 3 k rozpočtu na rok 2018
Rozpočtové změny v příjmech:
1. Navýšení výnosu daně z příjmu právnických osob – dle skutečného vývoje
2. Navýšení položky zrušený odvod z VHP – dle skutečného vývoje
3. Zařazení položky - odvod za odnětí zem. půdního fondu – dle skutečnosti
4. Navýšení výnosu ze správních poplatků – zrušení místní příslušnosti – dle skutečného
vývoje
5. Navýšení výnosu ze sankčních plateb – pokuty – dle skutečného vývoje
6. Navýšení výnosu z ostatních příspěvků a náhrad – dle skutečného vývoje
7. Navýšení dotace z MPSV pro Domov Anna – dle uzavřené smlouvy
8. Vyřazení položky dotace na odborného lesního hospodáře – změna metodiky
9. Navýšení dotace na prezidentské volby – dle skutečnosti ve vyúčtování
10. Zařazení zálohy na dotaci na komunální volby
11. Zařazení dotace z MŠMT pro školy a mateřské školy – pokračování projektu Šablony
12. Zařazení výše dotace na projekt Radosti III – dle rozhodnutí
13. Zařazení dotace na obnovu válečných hrobů – dle rozhodnutí
14. Zařazení dotace na pořízení územních studií – dle rozhodnutí
Rozpočtové změny v provozních výdajích:
15. Navýšení položky – rozpočtová rezerva
16. Zařazení převodu dotace z MŠMT pro školy a mateřské školy – projekt Šablony
17. Navýšení převodu dotace z MPSV pro Domov Anna – dle rozhodnutí
18. První etapa realizace projektu Živá zahrada – u základní školy, dokončení v r. 2019
19. Zařazení použití dotace na projekt Radosti III – dle rozhodnutí
20. Vyřazení položky převod dotace odborný lesní hospodář – změna metodiky
21. Navýšení položky na realizaci prezidentských voleb dle skutečnosti – vyúčtování
22. Zařazení položky na výdaje na konání komunálních voleb – navýšení odměn pro členy
komisí
23. Navýšení mzdových nákladů pro uvolněné a neuvolněné zastupitele – odchodné čerpání v případě nezvolení stávajících uvolněných zastupitelů do funkcí
24. Navýšení provozních výdajů orj 20 – opravy komunikací a chodníků, obruby, dešťová
kanalizace
25. Navýšení provozních výdajů orj 55 – položka dětská hřiště – nákup nových herních
prvků
Rozpočtové změny v investičních výdajích:
26. Zařazení 1.etapy projektu – domovní popelnice a podzemní kontejnery – pořízení
domovních popelnic na tříděný odpad – dokončení v r. 2019 a následně čerpání dotace
27. Navýšení položky na přípravné práce – školní stravování – projektová dokumentace,
odběrná místa ČEZ
28. Navýšení položky – rekonstrukce veřejné osvětlení – Liblice, dokončení výměny kabelů
29. Snížení položky komunikace – ul. Na Bělidle – dle výběrového řízení, zahájení v r. 2018
a dokončení v r. 2019
30. Snížení položky – rekonstrukce fasády Husovo 70 – přesun akce na rok 2019, nové VŘ
31. Navýšení položky – rekonstrukce chodníků – chodník Liblice v souvislosti s rekonstrukcí
VO
32. Zařazení akce – rekonstrukce válečných hrobů – použití dotace včetně spoluúčasti
33. Zařazení akce – pořízení územních studií – použití dotace včetně spoluúčasti

