Rozpočtové opatření města Tišnova č. 15/2019
ZM: 4.11.2019
v tis. Kč

položka

4116
4116
4116
4122
4121
2324

Příjmy:
Dotace z MPSV ČR pro Inspiro-středisko volného času, p.o. na projekt
"Inspiro-dětský klub a příměstské tábory"
Dotace z ÚP na výkon pěstounské péče
Dotace z MŽP ČR na projekt "Park pod kostelem - následná péče"
Dotace z JMK pro Centrum sociálních služeb Tišnov,p.o. na poskytování
sociálních služeb dle §101 zákona o soc.službách - Dodatek č.1
Neinvestiční transfery od obcí ORP (na sociální služby)
§ 6409 - Prominuté penále z dotace vyměřené FÚ JMK v r. 2016
("Efektivní úřad")
Příjmy celkem

363,7
36,0
109,1
404,0
305,9
301,7
1 520,4

Výdaje:
31 a 32 Vzdělávání a školské služby

§ 3233 - Střediska volného času
Dotace z MPSV ČR pro Inspiro-středisko volného času, p.o. na projekt
"Inspiro-dětský klub a příměstské tábory"
34

Sport a zájmová činnost
§ 3419 - Ostatní sportovní činnost
- mimořádná dotace pro Sdružení sportovních klubů Tišnov, z.s.na projekt
"Vybavení šaten ve sportovní hale SSK Tišnov" (příspěvek na dovybavení
nově vybudovaných šaten a pořízení bezpečnostního systému otvírání dveří)
- mimořádné dotace pro Sportovní klub Basketbal Tišnov, z.s. na projekt
"Podpora basketbalové mládeže" (materiální dovybavení)
§ 3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace
- navýšení mimořádné dotace o 59 tis. Kč pro Základní organizaci Českého
zahrádkářského svazu Tišnova na projekt "Oprava podlahy v lisovně ovoce
ZO ČZS" (v § 3429 nedočerpaná výše dotací: 13,3 tis. Kč)

43

37

Soc. služby a společen.čin. v soc. zabezpečení a politice zaměstnanosti
§ 4349 - Ost. soc. péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva
- dofinancování výdajů na sociální služby
- výdaje na sociální služby (fin. prostředky od obcí ORP)
§ 4351 - Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení
- Dotace z JMK pro Centrum sociálních služeb Tišnov,p.o. na poskytování
sociálních služeb dle §101 zákona o soc.službách - Dodatek č.1
Ochrana životního prostředí

363,7

363,7
166,7

60,0
61,0

45,7
745,9
36,0
305,9

404,0
109,1

§ 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
- výdaje na projekt "Park pod kostelem - následná péče"
64

Ostatní činnosti
§ 6409 - Ostatní čin. j.n.
- navýšení provozní rezervy

135,0
135,0

Výdaje celkem

v Tišnově 1.11.2019

109,1

1 520,4

Ing. Petra Jůzová
vedoucí finančního odboru

