Rozpočtové opatření města Tišnova č. 8/2020
ZM: 22.6.2020
v tis. Kč

položka

Příjmy:
Dotace MK ČR pro Městské kulturní středisko Tišnov, p.o. na projekt
"Knihovna dětem"
Dotace z MZ ČR na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích za období
4116
1.10.2017-31.12.2018
4116

2321 § 5213 - Finanční dar od Vodárenské akciové společnosti,a.s. pro účely boje
s koronavirem Covid-19 a všemi úkony či činnostmi s tím souvisejícími
4121 Neinvestiční transfery od obcí ORP (na sociální služby)
§ 3111 - Mateřské školy
- vratka dotace od MŠ U Humpolky, p.o., která byla poskytnuta této příspěvkové
2229
organizaci z MŠMT ČR prostřednictvím zřizovatele na projekt reg.č.
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003581 - "Šablony 1"

Příjmy celkem
Financování
- zvýšení použití přebytku hospodaření

Zdroje celkem

28,0
61,5
25,0
761,4

3,6

879,5

1 000,0

1 879,5

Výdaje:
10

33

34

52

Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství
§ 1031 - Pěstební činnost
- výdaje na zalesnění
Kultura, církce a sdělovací prostředky
§ 3392 - Zájmová činnost v kultuře
- dotace pro Městské kulturní středisko Tišnov, p.o. na projekt "Knihovna
dětem"
Sport a zájmová činnost
§ 3419 - Ostatní sportovní činnost
- návratná finanční výpomoc pro Tělocvičnou jednotu Sokol Tišnov na
projekt "Rekonstrukce WC v předsálí "
Civilní připravenost a krizové stavy
§ 5213 - Krizová opatření
- navýšení rezervy na krizová opatření

61,5
61,5
28,0

28,0
1 000,0

1 000,0
25,0
25,0

43

64

Soc.služby a společen.čin. v soc. zabezpečení a politice zaměstnanosti
§ 4349 - Ost. soc. péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva
- výdaje na sociální služby (fin. prostředky od obcí ORP)
Ostatní činnosti
§ 6402 - Finanční vypořádání minulých let
- vratka dotace od MŠ U Humpolky, p.o., která byla poskytnuta této
příspěvkové organizaci z MŠMT ČR prostřednictvím zřizovatele na projekt
reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003581 - "Šablony 1"

Výdaje celkem

v Tišnově 19.6.2020

761,4
761,4
3,6

3,6

1 879,5

Ing. Petra Jůzová
vedoucí finančního odboru

