OBEC JESENÍK NAD ODROU
Důvodová zpráva k Rozpočtovému opatření č. 2/2020
Schvalovací orgán: Zastupitelstvo obce Jeseník nad Odrou
Datum: 27. 08. 2020
Předkládá: starosta obce, účetní
Zastupitelstvu obce se navrhuje provést toto rozpočtové opatření:
1. Příjmy
Příjmová stránka rozpočtu před provedením rozpočtového opatření činila 68 518 476 Kč.
V daňových příjmech se upravují položky daní 1113, 1122 podle očekávané skutečnosti. U odvodu poplatků
1334, 1335, 1356 podle skutečnosti. Pol. 2460 se zvyšuje o předpokládanou částku splátek nových zápůjček
ze sociálního fondu.
Dále byl do rozpočtu zapojen jednorázový nenávratný příspěvek dle zákona č. 159/2020 Sb., o kompenzačním
bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS Cov-2. Tento příspěvek
je určený ke zmírnění dopadu poklesu daňových příjmů obcí v souvislosti s výplatou tzv. kompenzačního
bonusu. Výše příspěvku pro každou obec vychází z částky 1250 Kč a počtu obyvatel obce podle bilance obyvatel
ČR k 1.1.2020. Do rozpočtu se dále zapojuje dotace z úřadu práce na VPP, dotace na volby a dotace z MMR
na hřiště v Polouvsí.
V § 1070 se snižuje nájemné z pronajatých pozemků v areálu rybníků ve mlýně z důvodu výpovědi nájmu ČRS
ZO Nový Jičín. V § 2142 se zapojuje přeplatek na energiích v restauraci v Jeseníku nad Odrou a v § 6310
dividenda ASOMPO a.s. za rok 2019.
Příjmová stránka po provedeném rozpočtovém opatření činí 72 457 547 Kč.
2. Výdaje
Výdajová stránka rozpočtu před provedením rozpočtového opatření činila 75 138 570 Kč.
Změny ve výdajích se týkaly především zapojení investic do rozpočtu obce. § 3412 hřiště v Polouvsí, § 3512
odkoupení zařízení zubní ordinace, § 3631 pasport, energetický posudek a projektová dokumentace
k veřejnému osvětlení. V § 3639 se zapojují výdaje na 5 pracovníků VPP na další 2 měsíce (říjen a listopad),
kdy došlo k prodloužení smlouvy s Úřadem práce a nákup lesních pozemků v k. ú. Blahutovice. V § 4311 byl
snížen příspěvek Městu Nový Jičín na základní sociální poradenství z důvodu, že platba proběhne až v lednu r.
2021. V § 5512 se zapojuje investiční příspěvek pro hasiče na nákup sportovní stříkačky a v § 6115 výdaje
spojené s volbami do Senátu PČR a zastupitelstva kraje.
Výdajová stránka po provedeném rozpočtovém opatření činí 78 202 570 Kč.
3. Financování
Financování před provedením rozpočtového opatření činilo 6 620 094 Kč.
Ve financování bylo na pol. 8115 sníženo zapojení zůstatku finančních prostředků z minulých let na základním
běžném účtu o částku 855 071 Kč a ze sociálního fondu o 20 000 Kč.
Financování po provedeném opatření činí 5 745 023 Kč.
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