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Komentář k rozpočtovému opatření č.3/2021 (Schválené) 

 

Příjmová část 

 

Pol.1334 Odvody za odnětí půdy – navýšení o 48.990,69 Kč dle skutečnosti  

Pol. 1343 Poplatek za veř. prostranství – navýšení o 21.320,00 Kč dle skutečnosti  

Pol. 4116 Ostatní neinvestiční transfery – navýšení o 66.900,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o dotaci na 

výplatu odměn za práci zaměstnanců v soc. službách v souvislosti s epidemií COVID-19 od MPSV (denní 

stacionář)  

§ 3113 Základní školy – navýšení o 60.000,00 Kč, jedná se o předpokládané příjmy za nájem + zálohy na 

energie - byt pro učitele  

§ 3319 Ost. záležitosti kultury -  navýšení o 11.120,50 Kč dle skutečnosti, jedná se o vratku nečerpané 

dotace v roce 2020 od Pravého Hradce dle vyúčtování  

§ 3419 Ostatní tělovýchovná činnost – navýšení o 87.007,74 Kč dle skutečnosti, jedná se o vratku 

nečerpané dotace 2020 od TJ Sokol Klecany    

§ 3612 Bytové hospodářství – navýšení o 1.128,05 Kč dle skutečnosti, jedná se o doplatek energií 

z vyúčtování roku 2020 

§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj – navýšení o 421.685, 00 Kč dle skutečnosti, jedná se o úhrady za 

prodej pozemků  

§ 3723 Sběr a svoz ost. odpadů – navýšení o 3.060,00 Kč dle skutečnosti, jedná se doplatek poplatku za 

odvoz odpadů podnikatele  

§ 3725 Tříděný odpad – navýšení o 10.000,00 Kč na předpokládané příjmy poplatku za odvoz bioodpadu 

(dorozpočtování) 

§ 6330 Převody vl. rozpočtových účtů – navýšení o 20.000.000,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o převody 

mezi jednotlivými účty města   

Pol. 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků – snížení o 236.897,26 Kč, úprava nečerpané položky  

 

 

 



Výdajová část 

 

§ 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. s kaly – navýšení o 1.500.000,00 Kč na předpokládané 

výdaje na pořízení nakladače (zejména pro ČOV), prostředky se převádí z § 3639 Komunální služby a územní 

rozvoj, kde byly rozpočtovány prostředky na pořízení multifunkčního automob. zařízení, které bylo 

uhrazeno z účtu vedlejší činnosti   

§ 3113 Základní školy – navýšení celkem o 192.000,00 Kč, z toho se jedná o výdaj ve výši 144.000,00 Kč 

příspěvek na nájem + 48.000,00 Kč na energie pro učitele na základě dodatku ke smlouvě o nájmu   

§ 3419 Ostatní sportovní činnost – navýšení o 18.000,00 Kč, jedná se o předpokládané prostředky na nákup 

reklamních triček pro TJ Sokol Klecany  

§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj – snížení  o 1.500.000,00 Kč na předpokládané výdaje spojené 

s pořízením nakladače na ČOV, převádí se na § 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. s kaly 

§ 4356 Denní stacionář – navýšení o 66.900,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o dotaci na výplatu odměny za 

práci zaměstnanců v soc. službách v souvislosti s epidemií COVID-19 od MPSV (denní stacionář) včetně 

odvodů organizace 

§ 5212 Ochrana obyvatelstva – snížení o 300.000,00 Kč, jedná se o převod na § 5312 Krizová opatření, kam 

se správně zařazuje rezerva na nečekané výdaje města v krizových situacích (př. COVID -19)   

§ 5213 krizová opatření – navýšení o 300.000,00 Kč, jedná se o rezervu na nečekané výdaje města 

v krizových stavech   

§ 6114 Volby do Parlamentu ČR – navýšení o 65.000,00 Kč na předpokládané výdaje spojené s konáním 

voleb do Parlamentu ČR 

 § 6320 Pojištění funkčně nespecifikované – navýšení o 150.000,00 Kč na výdaje spojené s pojištěním 

majetku města, kdy došlo k úpravám pojistné smlouvy (zařazení nového majetku) a současně k navýšení 

pojistné částky   

§ 6330 Převody vl. rozpočtových účtů - navýšení o 20.000.000,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o převody 

mezi jednotlivými účty města   

 

Vypracovala: Miroslava Peková  

Dne: 29. 06. 2021  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


