OBEC JESENÍK NAD ODROU
Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2/2018
Schvalovací orgán: Zastupitelstvo obce Jeseník nad Odrou
Datum: 20. 2. 2018
Předkládá: starosta obce, účetní
Zastupitelstvu obce se předkládá toto rozpočtové opatření:
1. Příjmy
Příjmová stránka rozpočtu před provedením rozpočtového opatření činila 34 103 736 Kč.
Do příjmů byly zapojeny dotace z úřadu práce (ÚP) na veřejně prospěšné práce (VPP) ve výši 462 tis. Kč,
jedná se o doplatky z minulého roku a nová smlouva s ÚP na 3 pracovní místa do 31. 10. 2018.
V letošním roce bychom měli obdržet dotaci 2650 tis. Kč na kompostéry a štěpkovač, které jsme nakoupili
vloni a dotaci na realizaci akce Energetické úspory tělocvičny s ubytovnou v Jeseníku nad Odrou ve výši 1533
tis. Kč.
Příjmová stránka po provedeném rozpočtovém opatření činí 38 749 541 Kč.

2. Výdaje
Výdajová stránka rozpočtu před provedením rozpočtového opatření činila 34 212 916 Kč.
Do výdajů se zapojuje zpracování projektové dokumentace na restauraci v Jeseníku nad Odrou, opravy
místních komunikací, projektová dokumentace na cyklostezku, dopočítání dopravní obslužnosti podle plánu
splátek.
Rezerva na obnovu vodovodu a kanalizace ve výši 600.000 Kč nebude zapojena do rozpočtu, ale bude se
evidovat mimo rozpočet a odpočítávat ze zůstatku bankovního účtu z minulých let.
Dar na opravu střechy kostela – II. etapa. Dále na se zapojují výdaje na opravy kulturních domů. Obdrželi
jsme dotaci na Energetické úspory objektu tělocvičny s ubytovnou v Jeseníku nad Odrou a s tím související
zapojení i vlastních prostředků. Na MSK je podána žádost na dofinancování ve výši 1.000.000 Kč.
Zapojuje se oprava bytu v bytových domech a pořízení energetických štítků na pronajímaných budovách.
Dále se zapojuje dotace a výdaje na pracovníky VPP a prostředky na podíl na projektech v rámci mikroregionů.
V DPS bude probíhat oprava bytu, přestupky byly dopočítány podle fakturace Města Nový Jičín, v rámci místní
správy se počítá s náklady na zavedení GDPR a pověřence ochrany osobních údajů.
Rezerva rozpočtu r. 2018 byla aktualizována dle zapojení příjmů a výdajů do rozpočtu obce.
Výdajová stránka po provedeném rozpočtovém opatření činí 38 858 721 Kč.

3. Financování
Ve financování nebyly prováděny změny a činí 109 180 Kč.
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