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Rozpočtové opatření č. 3/2005 
schválené na 19. zasedání Zastupitelstva města Adamova  

konaném dne 15.12.2005 
 

 
1.       zabezpečení skalního zářezu - dotace 

zvýšení příjmů rozpočtu města 
v pol. 4116   ÚZ    +             700 000,- Kč 
zvýšení výdajů rozpočtu města 
v § 3745   ÚZ    +    700 000,- Kč 
 
       

2.       sociální dávky – navýšení dotace 
zvýšení příjmů rozpočtu města 
v pol. 4112   ÚZ 98 072    +     50 000,- Kč 
zvýšení výdajů rozpočtu města 
v § 4181    ÚZ 98072   +     50 000,- Kč 

 
 
3.       pečovatelská služba 

zvýšení výdajů rozpočtu města  
v § 4314        +     10 000,- Kč 
snížení výdajů rozpočtu města 
v § 5212        -     10 000,- Kč 

 
 
4.          oprava rozvaděče na Deponii 

zvýšení výdajů rozpočtu města 
v § 3419        +     30 000,- Kč 
snížení výdajů rozpočtu města 
v § 2310        -     30 000,- Kč 

 
 
5.          rekreační ledová plocha - Deponie 

zvýšení výdajů rozpočtu města 
v § 3412        +               40 700,- Kč 
snížení výdajů rozpočtu města 
v § 2212        -     40 700,- Kč 

 
 
6.          sečení 

zvýšení výdajů rozpočtu města 
v § 3745       +     39 800,- Kč 
zvýšení příjmů rozpočtu města 
v § 3745       +     39 800,- Kč 

 
7.          dofinancování akce Regenerace panelového sídliště Horka 

zvýšení výdajů rozpočtu města 
v § 3639       +     58 300,- Kč 
zvýšení financování rozpočtu města 
v pol. 8115       +     58 300,- Kč 
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8.          dofinancování § 6112 
zvýšení výdajů rozpočtu města 
v § 6112       +   235 000,- Kč 
zvýšení financování rozpočtu města 
v pol. 8115       +   235 000,- Kč 
 

 
9.          dofinancování § 6171 (sankce, teplo) 

zvýšení výdajů rozpočtu města 
v § 6171       +   195 000,- Kč 
zvýšení financování rozpočtu města 
v pol. 8115       +   195 000,- Kč 
 

 
10.        byty s předplaceným nájemným 

zvýšení příjmů rozpočtu města 
v § 3612       +   420 000,- Kč 
zvýšení výdajů rozpočtu města 
v § 3612       +     34 100,- Kč 
snížení financování rozpočtu města 
v pol. 8115       -   385 900,- Kč 

 
 
11.        daňové příjmy, úprava financování 

zvýšení příjmů rozpočtu města 
v pol. 1112       +   100 000,- Kč 
zvýšení příjmů rozpočtu města 
v pol. 1211       +   918 700,- Kč 
zvýšení příjmů rozpočtu města 
v pol. 1345       +     30 000,- Kč 
snížení příjmů rozpočtu města 
v pol. 1113         -     90 000,- Kč 
snížení financování rozpočtu města 
v pol. 8227       -   616 900,- Kč 
snížení financování rozpočtu města 
v pol. 8115       -   341 800,- Kč 

 
 
12.        neinvestiční příspěvek SZMA – neuskutečněný převod pekárny 

snížení výdajů rozpočtu města 
v § 3419       -   145 000,- Kč 
snížení financování rozpočtu města 
v pol. 8115       -   145 000,- Kč 
 

 
13.        neinvestiční příspěvek ZŠ a MŠ Adamov – pouze přesun z inv. dotace 

snížení výdajů rozpočtu města 
v § 3113       -   150 000,- Kč 
zvýšení výdajů rozpočtu města 
v § 3113       +   150 000,- Kč 
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Zastupitelstvo města Adamova schválilo změnu závazných ukazatelů pro některé příspěvkové 

organizace, zřízené městem Adamovem, pro rok 2005 následovně: 
 
 
Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace 
- neinvestiční příspěvek zřizovatele ve výši 4 646 913 Kč  
(3 365 332 Kč  ZŠ; 916 081 Kč  MŠ; 365 500 Kč  ŠS) 
 
- investiční dotace zřizovatele ve výši 50 000 Kč (ZŠ) 
 
- odvod z odpisů ve výši 100 % 
 
 
Sportovní zařízení města Adamova 
- neinvestiční příspěvek zřizovatele ve výši 761 141 Kč 
 
- investiční dotace zřizovatele ve výši 200 000 Kč 
 
 
 
 
Za správnost vyhotovení: Ing. Krčová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Ing. Jaroslav Bernášek 

 


