
Důvodová zpráva:

ZAPOJENÍ DOTACÍ DO ROZPOČTU MĚSTA 2015

PAR POL ORJ PŘÍJMY (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet                          
po úpravě

4116 210 Ostatní neinvestiční přijaté

transfery ze stát. rozpočtu

25 094,0 + 1 167,7 26 261,7

4113 210 Neinvestiční přijaté

transfery ze státních fondů

255,4 + 83,4 338,8

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet                          
po úpravě

3745 520 Akce nad 500 tis. Kč (org. 500294

- Obnova zámeckého parku

v Pavlovicích)

4 000,0 + 1 251,1

- 1 251,1

4 000,0

6409 219 Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 82 755,4 + 1 251,1 84 006,5

Do rozpočtu města 2015 bude zapojena neinvestiční dotace na projekt „Obnova zámeckého 
parku v Pavlovicích“. Finanční částku v celkové výši 1 251 054,45 Kč zaslalo Ministerstvo 
životního prostředí ČR a Státní fond životního prostředí ČR jako neinvestiční státní dotaci. 
Vzhledem k tomu, že není třeba posílit výdajovou část rozpočtu města k tomuto účelu, budou 
uvolněné finanční prostředky města převedeny do rezervy.

PAR POL ORJ PŘÍJMY (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet                          
po úpravě

4113 210 Neinvestiční přijaté

transfery ze státních fondů

338,8 * + 691,4 1 030,2

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet                          
po úpravě

3745 520 Akce nad 500 tis. Kč (org. 500297

- Revitalizace parku Michalov)

1 051,1 + 691,4

- 691,4

1 051,1

6409 219 Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 84 006,5 * + 691,4 84 697,9

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu

Do rozpočtu města 2015 bude zapojena neinvestiční státní dotace na projekt „Revitalizace 
parku Michalov“. Finanční částka ve výši 691 372 Kč od Státního fondu životního prostředí 
ČR bude převedena do rezervy města, neboť výdaje k tomuto účelu již není třeba navyšovat.



PAR POL ORJ PŘÍJMY (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet                          
po úpravě

4216 210 Ostatní investiční přijaté

transfery ze stát. rozpočtu

46 057,8 + 3 148,3 49 206,1

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet                          
po úpravě

2219 021 Akce nad 500 tis. Kč (org. 500273

- Regenerace sídliště Předmostí –

11. etapa)

8 957,2 + 3 148,3

- 3 148,3

8 957,2

6409 219 Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 84 697,9 * + 3 148,3 87 846,2

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu

Do rozpočtu města 2015 bude zapojena účelová investiční dotace ze státního rozpočtu ve výši 
3 148 324,58 Kč. Dotaci na projekt „Regenerace sídliště Předmostí – 11. etapa“ zaslalo
Ministerstvo pro místní rozvoj. Vzhledem k tomu, že rozpočet města na rok 2015 výdaje 
k tomuto účelu již obsahuje, budou uvolněné finanční prostředky města převedeny do 
rezervy.

PAR POL ORJ PŘÍJMY (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet                          
po úpravě

4213 210 Investiční přijaté transfery

ze státních fondů

24,6 + 1 128,8 1 153,4

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet                          
po úpravě

2219 021 Akce nad 500 tis. Kč (org. 500081

- Cyklostezka nábř. PFB)

4 065,0 + 1 128,8

- 1 128,8

4 065,0

6409 219 Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 87 846,2 * + 1 128,8 88 975,0

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu

Do rozpočtu města 2015 bude zapojena účelová investiční dotace ze Státního fondu dopravní 
infrastruktury ve výši 1 128 800 Kč. Dotace je určena na akci „Cyklostezka Protifašistických 
bojovníků“. Vzhledem k tomu, že rozpočet města na rok 2015 výdaje k tomuto účelu již 
obsahuje, budou uvolněné finanční prostředky města převedeny do rezervy.


