Rozpočtové opatření města Tišnova č. 7/2019
ZM: 19.6.2019
v tis. Kč

položka

4111
4116
4116
4222
4122
4122
4122
4213
4216
4216
1122

Příjmy:
Dotace z MF ČR na úhradu výdajů souvisejících s konáním voleb do
Evropského parlamentu
Dotace z MPSV ČR na sociálně právní ochranu dětí
Dotace z MPSV ČR na sociální práce
Dotace z JMK na projekt "Tišnov - cyklostezka Ostrovec"
Dotace z JMK na projekt "Tišnov - údržba zeleně v okolí cyklostezek"
Dotace z JMK pro Městské kulturní středisko, p.o. na projekt "Zvýšení kvality
služeb a rozšíření nabízeného sortimentu"
Dotace JMK pro JDH na "Pořízení věcných prostředků požární ochrany"
Dotace SFŽP ČR na projekt "Přírodní hřiště MŠ U Humpolky - pracoviště
Květnická.."
Úprava (zaokrouhlení) příjmu dotace na projekt "Tišnov-technická a
komunikační infrastruktura"
Úprava (zaokrouhlení) příjmu dotace na projekt "Cyklostezka Tišnov Subterra - koupaliště"
Daň z příjmů právnických osob za obce - zvýšení daně dle skutečnosti (odhad
daně v rozpočtu: 5.000.000 Kč, dle DP: 6.176.330 Kč)

Příjmy celkem
61

37

34

Výdaje:
Státní moc, státní správa, územní samospráva a politic.strany
§ 6117 - Volby do Evropského parlamentu
- výdaje na konání voleb do Evropského parlamentu
§ 6171 - Činnost místní správy
- mzdové náklady vč. odvodů na sociálně právní ochranu dětí
- mzdové náklady vč. odvodů na sociální služby
- úprava (zaokrouhlení) výdajů dotace na projekt "Tišnov-technická a
komunikační infrastruktura"
Ochrana životního prostředí
§ 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
- výdaje na projekt "Tišnov - údržba zeleně v okolí cyklostezek"
Sport a zájmová činnost
§ 3419 - Ostatní sportovní činnost
- mimořádná dotace pro Sportovní klub tenis Tišnov, z.s. na přestavbu
travnaté plochy na dva tenisové kurty
§ 3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace
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- mimořádná dotace pro Základní organizaci českého zahrádkářského svazu
Tišnov na opravu podlahy v lisovně ovoce
55

33

31 a 32

22

64

63

Požární ochrana a integrovaný záchranný systém
§ 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část
- výdaje na pořízení věcných prostředků požární ochrany
§ 5511 - Požární ochrana - profesioinální část
- mimořádná dotace pro Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje na
opravu garážových vrat
Kultura, církve a sdělovací prostředky
§ 3392 - Zájmová činnost v kultuře
- Městské kulturní středisko, p.o. - dotace z JMK na projekt "Zvýšení kvality
služeb a rozšíření nabízeného sortimentu"
- Městské kulturní středisko, p.o. - navýšení provozního příspěvku
- Městské kulturní středisko, p.o. - investiční příspěvek
Vzdělávání a školské služby
§ 3111 - Předškolní zařízení
- výdaje na projekt "Přírodní hřiště MŠ U Humpolky - pracoviště
Květnická.."
Doprava
§ 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací
- Úprava (zaokrouhlení) výdajů dotace na projekt "Cyklostezka Tišnov Subterra - koupaliště"
Ostatní činnosti
§ 6409 - Ostatní činnosti j.n.
- čerpání provozní rezervy na mimořádné dotace
Finanční operace
§ 6399 - Ostatní finanční operace
- zvýšení daně z příjmů právnických osob za obec

Výdaje celkem

v Tišnově 17.6.2019
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vedoucí finančního odboru

