Město Český Brod
finanční odbor
Komentář rozpočtové opatření č. 4 k rozpočtu na rok 2018
Rozpočtové změny v příjmech:
1. Navýšení dotace z MPSV pro Domov Anna – dle uzavřené smlouvy
2. Navýšení dotace na komunální volby – dle skutečnosti í
3. Navýšení dotace z MŠMT pro školy a mateřské školy – pokračování projektu Šablony
4. Zařazení dotace na projekt podzemní kontejnery a nádoby na komunální odpad –
1.etapa – požádáno, není potvrzeno, že bude proplaceno v letošním roce
Rozpočtové změny v provozních výdajích:
5. Navýšení převodu dotace z MŠMT pro školy a mateřské školy – projekt Šablony
6. Navýšení převodu dotace z MPSV pro Domov Anna – dle rozhodnutí
7. Navýšení položky na výdaje na konání komunálních voleb – dle skutečnosti, navýšení
odměn pro členy komisí
8. Navýšení čerpání Fondu sportu, kultury a volného času – dle schválených usnesení
rady a zastupitelstva – z prostředků min. období
9. Přesun položky na služby spojené s úpravou územního plánu – na odbor rozvoje
10. Přesun položky na služby spojené s úpravou územního plánu – z odboru stavebního
Rozpočtové změny v investičních výdajích:
11. Snížení 1.etapy projektu – domovní popelnice a podzemní kontejnery – pořízení
domovních popelnic na tříděný odpad – dle skutečné ceny dle výběrového řízení a
uhrazené faktury v roce 2018
12. Navýšení položky – rekonstrukce veřejné osvětlení – Liblice, dokončení výměny kabelů,
dle dodatků smluv
13. Snížení položky komunikace – ul. Na Bělidle – dle výběrového řízení, dle
harmonogramu dodavatele zahájení prací v únoru 2019
14. Navýšení akce – pořízení územních studií – dle skutečné výše - regulační plán –
požádáno o proplacení dotace
15. Navýšení položky na přípravu investic – studie a projektová dokumentace na parkovací
dům v areálu ZZN
16. Navýšení investičního příspěvku do fondu nemocnice – dle uzavřené smlouvy a
schválených dodatků ke smlouvě
17. Navýšení investičního příspěvku na realizaci odbahnění rybníka Štolmíř – dle uzavřené
smlouvy a schválených dodatků ke smlouvě – do střediska OHČ- rybník je předmět
pronájmu
18. Navýšení investičního příspěvku na dofinancování realizace rekonstrukce č.1, první
etapy dle skutečnosti, včetně výměny oken
Rozpočtové změny v položkách financování
19. Snížení položky financování čerpání prostředků z min. období – v případě proplacení
dotace na 1.etapu pořízení nádob na komunální odpad
20. Navýšení čerpání prostředků fondu z min. období – dle skutečnosti

