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Důvodová zpráva: 

INDIVIDUÁLNÍ DOTACE 

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

rozpočet        
po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 289 068,6 *  - 5,0 289 063,6 

2143 110  Cestovní ruch 0,0 + 5,0 5,0 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 
 
ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 
 
ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet        

po úpravě 

  Dotační programy, ostatní dotace a dary 39 731,2 * + 5,0 39 736,2 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 
 
Kancelář primátora požádala o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o 5 000 Kč za účelem 
poskytnutí dotace na pořízení tzv. QSL lístků, kterými si radioamatéři vzájemně potvrzují 
navázaná spojení. Převedeny budou zdroje z rezervy města na nerozpočtované výdaje. 

 
ODBAHNĚNÍ LAGUNY 
 

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

rozpočet        
po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 289 063,6 *  - 210,0 288 853,6 

3745 52X  Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň  

 (úpravy veřejných prostranství aj.) 

11 695,5 * + 210,0 11 905,5 

* počáteční stavy navazují na výše uvedené úpravy a jiný návrh 
 
Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – posílení 
rozpočtu o 210 000 Kč. Finanční prostředky z rezervy na nerozpočtované výdaje budou 
použity na biologické odbahnění Laguny použitím nezávadného přípravku, který rozkládá 
organický odpad na vodu a kyslík a nezatěžuje ekosystémy. 
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DOTACE TJ SOKOL ČEKYNĚ 
 

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

rozpočet        
po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 288 308,6 *  - 5,0 288 306,6 

3419 610  Ostatní sportovní činnost  

 (individuální dotace) 

5 099,0 + 5,0 5 104,0 

* počáteční stavy navazuje na jiný návrh 
 
ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 
 
ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet        

po úpravě 

  Dotační programy, ostatní dotace a dary 40 055,4 * + 5,0 40 060,4 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 
 
Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o 5 000 Kč 
za účelem poskytnutí individuální dotace Tělovýchovné jednotě Sokol Čekyně, z. s. na 
částečnou úhradu nákladů na 4. ročník halového turnaje memoriálu Tomáše Venského, 
Davida Talacha a Josefa Kostihy. Převedeny budou zdroje z rezervy města na nerozpočtované 
výdaje. 
 


