
 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA SOKOLOVA 

 
 
 

 

Usnesení 

12. zasedání zastupitelstva , konané dne 24.09.2020 

č. 23/12ZM/2020 

 

Změna rozpočtu města Sokolov  v roce 2020 - č. RO200008  

 

I. schvaluje 

1. v souladu s § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, změnu rozpočtu města Sokolov v roce 2020 - 

č. RO200008 dle důvodové zprávy a včetně dodatku č.1. 

 

Z: Ing. Barbora Bardonová  

T: 24.09.2020  

R: Požadavky na navýšení rozpočtu jsou kryty přijatými dotacemi a přesunem 

finančních prostředků v rámci dílčích rozpočtů.  

 



Určeno pro jednání:  ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Číslo usneseni: 23/12ZM/2020

ZMĚNA V OBLASTI PŘÍJMŮ v Kč

Název Aktuální 

rozpočet

Návrh změny Rozpočet po 

změně

Poznámka

-

-

-

1003 Daň z příjmů právnických osob 72 800 000,00 -26 100 000,00 46 700 000,00

1002 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná 

srážkou

7 800 000,00 -1 500 000,00 6 300 000,00

1001 Daň z příjmů fyzických osob placená 

poplatníky (SVČ)

1 850 000,00 -1 000 000,00 850 000,00

1000 Daň z příjmů fyzických osob placená 

plátci (ZČ)

98 250 000,00 -35 000 000,00 63 250 000,00

1005 Daň z přidané hodnoty 182 000 000,00 -28 400 000,00 153 600 000,00

4555 Dílčí daň z technických her (65%) 32 500 000,00 -10 000 000,00 22 500 000,00 Snížení rozpočtu na základě dosavadního a předpokládaného vývoje do konce roku.

Odbor finanční a školství celkem 395 200 000,00 -102 000 000,00 293 200 000,00

-

3950 Příjmy úhrad za dobývání nerostů 1 714 000,00 2 130 400,00 3 844 400,00 Navýšení rozpočtu v návaznosti na skutečné plnění příjmů (Obvodní báňský úřad 

původně předpokládal úhrady pro město Sokolov na rok 2020 ve výši 1 714 000 

Kč).

Odbor rozvoje města celkem 1 714 000,00 2 130 400,00 3 844 400,00

Daňové příjmy celkem 396 914 000,00 -99 869 600,00 297 044 400,00

-

-

2679 Ostatní příjmy, náhrady od zaměstnanců 0,00 35 500,00 35 500,00 Navýšení příjmů - z důvodu předčasného ukončení pracovního poměru strážníka 

bude vrácena poměrná část náborového příspěvku dle uzavřené Dohody o splátkách 

dluhu.

Městská policie celkem 0,00 35 500,00 35 500,00

-

1032 Úroky z účtů 675 000,00 200 000,00 875 000,00 Navýšení rozpočtu v návaznosti na očekávané příjmy.

NÁVRH NA PROVEDENÍ ZMĚNY ROZPOČTU MĚSTA SOKOLOV V ROCE 2020 - Č. RO200008

                                                                                    Termín jednání: 24.09.2020

Číslo prvku

Nazev 1 : 001 PŘÍJMY

Nazev 2 : 001 DAŇOVÉ PŘÍJMY

Název inv.střediska : Odbor finanční a školství

Snížení rozpočtu na základě dosavadního a předpokládaného vývoje do konce 

rokuPropad sdílených daní výrazně ovlivnila opatření v souvislosti s pandemií 

koronaviru - nástroje pomoci pro OSVČ a tzv. daňové balíčky, které mají vliv na 

výši příjmů obcí ze sdílených daní. Návrh na snížení příjmů byl odborem finančním 

a školství vypočten dle vývoje plnění rozpočtu města od počátku roku 2020 do 

srpna 2020. Je podpořen analýzou zpracovanou ekonomem společnosti City finance 

s.r.o., Ing. Luďkem Tesařem a výsledky kalkulačky propadu příjmů jednotlivých 

obcí zveřejněné na webu Sdružení místních samospráv ČR.

Název inv.střediska : Odbor rozvoje města

Nazev 2 : 002 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

Název inv.střediska : Městská policie 

Název inv.střediska : Odbor finanční a školství
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Název Aktuální 

rozpočet

Návrh změny Rozpočet po 

změně

PoznámkaČíslo prvku

Nazev 1 : 001 PŘÍJMY4865 Odvody příspěvkových organizací (MŠ) 0,00 602 000,00 602 000,00 Odvod z fondu investic příspěvkových organizací do rozpočtu zřizovatele na krytí 

investiční akce: výstavba herní plochy v areálu MŠ, kterou bude realizovat odbor 

rozvoje města:

1) Mateřská škola Sokolov, Alšova 1746 ve výši 310 000 Kč (prvek 4872)

2) Mateřská škola Sokolov, Kosmonautů 1881 ve výši 292 000 Kč (prvek 4873).

2535 Vratka ostatních transferů - MŠ 359 180,00 61 123,00 420 303,00 Navýšení rozpočtu o vratky nevyčerpaných účelových prostředků poskytnutých na 

projekt Obědy do škol v Karlovarském kraji (Operační program potravinové a 

materiální pomoci).

2530 Vratka ostatních transferů - ZŠ 242 891,00 78 455,00 321 346,00 Navýšení rozpočtu o vratky nevyčerpaných účelových prostředků poskytnutých na 

projekt Obědy do škol v Karlovarském kraji (Operační program potravinové a 

materiální pomoci).

Odbor finanční a školství celkem 1 277 071,00 941 578,00 2 218 649,00

-

1051 Pokuty (přestupky sociální) 22 000,00 10 000,00 32 000,00 Navýšení rozpočtu v návaznosti na očekávané příjmy.

3084 Pokuty (radary - SŘ) 300 000,00 200 000,00 500 000,00 Navýšení rozpočtu v návaznosti na očekávané příjmy.

1046 Pokuty (živnostenský úřad) 75 000,00 30 000,00 105 000,00 Navýšení rozpočtu v návaznosti na očekávané příjmy.

Odbor právní a živnostenský celkem 397 000,00 240 000,00 637 000,00

-

2152 Přijaté pojistné náhrady - městská 

sportoviště

0,00 362 636,00 362 636,00 Navýšení příjmů v návaznosti na přijaté pojistné náhrady - vyhořelý altán v Areálu 

zdraví.

3722 Pokuty 0,00 150 000,00 150 000,00 Navýšení příjmů - jedná se o smluvní pokuty zhotoviteli za pozdní dodání díla nebo 

porušení bezpečnosti práce (městská knihovna – 65 000 Kč, revitalizace tenisového 

areálu – 56 000 Kč, novostavba pobytového zařízení – 25 000 Kč, výměna dveří na 

ZŠ Švabinského – 4 000 Kč).

Odbor rozvoje města celkem 0,00 512 636,00 512 636,00

-

3983 Podpora poskytovatelů sociálních služeb 

- vratky nevyčerpaných prostředků

0,00 80 000,00 80 000,00 Navýšení příjmů v návaznosti na přijatou vratku dotace od společnosti Centrum 

sociálních služeb, o.p.s.

4785 Podpora poskytovatelů sociálních služeb 

- vratky nevyčerpaných prostředků

0,00 80 000,00 80 000,00 Navýšení příjmů v návaznosti na přijatou vratku dotace od společnosti 

TyfloCentrum Karlovy Vary, o.p.s.

4786 Podpora poskytovatelů sociálních služeb 

- vratky nevyčerpaných prostředků

0,00 200 000,00 200 000,00 Navýšení příjmů v návaznosti na přijatou vratku dotace od Společnosti Dolmen, 

z.ú.

Odbor sociálních věcí celkem 0,00 360 000,00 360 000,00

Název inv.střediska : Odbor právní a živnostenský úřad

Název inv.střediska : Odbor rozvoje města

Název inv.střediska : Odbor sociálních věcí
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Název Aktuální 

rozpočet

Návrh změny Rozpočet po 

změně

PoznámkaČíslo prvku

Nazev 1 : 001 PŘÍJMY-

1752 Vyúčtování energií (budova A) 0,00 73 010,70 73 010,70 Navýšení rozpočtu v návaznosti na vyúčtování energií za rok 2019.

1751 Vyúčtování energií (budova C) 0,00 12 749,13 12 749,13 Navýšení rozpočtu v návaznosti na vyúčtování energií za rok 2019.

3343 Přijaté pojistné náhrady - ostatní 217 153,00 338 489,00 555 642,00 Navýšení rozpočtu v návaznosti na přijaté pojistné náhrady (228 547 Kč - 

klimatizační jednotky na budově MěÚ, 31 687 Kč - ZS vzduchotechnika, 46 350 

Kč - skokanský můstek na koupališti, 31 905 Kč - obrubníky v ul. Dr. Kocourka).

2999 Náhrada nákladů - silnice Vítkov 0,00 6 000 050,00 6 000 050,00 Navýšení příjmů - dle Dohody o jednorázové náhradě za omezení v užívání 

nemovitosti č.1800007988 (schválené v radě města dne 10.06.2020, usn. č. 

373/11RM/2020) uhradila dne 13.08.2020 společnost ČEPS, a.s. se sídlem 

Elektrárenská 774/2, Praha 10, jednorázovou náhradu ve výši 5 000 000 Kč + 1 050 

000 Kč DPH za omezení v obvyklém užívání pozemků v době od 01.03.2019 do 

30.11.2020.

Odbor správy majetku celkem 217 153,00 6 424 298,83 6 641 451,83

-

4845 Příjem z podílu na zisku 0,00 20 000 000,00 20 000 000,00 Navýšení příjmů - usnesením Valné hromady společnosti SOTES Sokolov spol. s 

r.o. (č. 377/11RM/2020, ze dne 10.06.2020) bylo rozhodnuto, že nerozdělený zisk z 

minulých období ve výši 20 mil. Kč bude vyplacen jedinému společníkovi 

společnosti.

SOTES celkem 0,00 20 000 000,00 20 000 000,00

Nedaňové příjmy celkem 1 891 224,00 28 514 012,83 30 405 236,83

-

-

4263 Zapojování osob ze SVL do práce 

bezpečnostních složek v Sokolově - EU

1 886 027,20 708 437,05 2 594 464,25 Navýšení rozpočtu v návaznosti na skutečně přijatou dotaci z OP Zaměstnanost 

(MPSV ČR).

4262 Zapojování osob ze SVL do práce 

bezpečnostních složek v Sokolově - CZ

221 885,65 83 345,54 305 231,19 Navýšení rozpočtu v návaznosti na skutečně přijatou dotaci z OP Zaměstnanost 

(MPSV ČR).

Městská policie celkem 2 107 912,85 791 782,59 2 899 695,44

-

4803 Příspěvek KK pro ZUŠ - Zajištění 

organizace soutěže na elektronické 

nástroje

112 049,18 -112 049,18 0,00 Snížení rozpočtu souvisí se změnou formy poskytnutí finančních prostředků 

(původně poskytnuto jako dotace, po upřesnění se jednalo o nákup služeb na 

zajištění organizace soutěže).

Název inv.střediska : Odbor správy majetku

Název inv.střediska : SOTES Sokolov, s. r. o.

Nazev 2 : 004 PŘIJATÉ TRANSFERY

Název inv.střediska : Městská policie 

Název inv.střediska : Odbor finanční a školství
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Název Aktuální 

rozpočet

Návrh změny Rozpočet po 

změně

PoznámkaČíslo prvku

Nazev 1 : 001 PŘÍJMY4870 Novostavba pobytového zařízení v ul. 

Sokolovská v Sokolově

0,00 40 000 000,00 40 000 000,00 Příjem investiční účelové dotace z MPSV na vybudování pobytového zařízení o 

kapacitě 61 lůžek určených pro seniory a osoby s neurodegenerativními poruchami.  

Dotace z MPSV byla schválena v celkové výši 65 mil. Kč, ale dle odboru rozvoje 

města je reálný předpoklad, že v roce  2020 obdržíme 40 mil. Kč a zbývající část ve 

výši 25 mil. Kč pak v roce 2021.

2289 Volby do zastupitelstev krajů 2020 0,00 608 000,00 608 000,00 Příjem neinvestiční účelové dotace z Ministerstva financí na výdaje spojené s 

přípravou a konáním voleb do zastupitelstev krajů.

1088 Sociálně právní ochrana dětí u obcí 12 993 681,00 -882 081,00 12 111 600,00 Snížení rozpočtu - dle rozhodnutí MPSV bylo poskytnuto o 882 081,- Kč méně než 

byl požadavek města na rok 2020. Přidělené účelové prostředky slouží primárně k 

financování personálního zajištění výkonu agendy SPOD.

4688 Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 0,00 21 070,00 21 070,00 Účelová neinvestiční dotace na krytí výdajů v souvislosti s přípravou sčítání lidu, 

domů a bytů v roce 2021.

1778 Kreativní semináře XIV. - MK (KK) 0,00 20 000,00 20 000,00 Příjem neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Karlovarského kraje pro MK z 

Programu na podporu kulturních aktivit na projekt Kreativní semináře XIV.

4849 Dotace na mimořádné odměny 

související s COVID 19 (Sociální 

služby Sokolov)

0,00 114 940,00 114 940,00 Příjem neinvestiční účelové dotace z rozpočtu MPSV ČR na mimořádné odměny 

související s COVID 19 (určeno pro Sociální služby Sokolov).

1770 Zajištění regionálních služeb v 

knihovnách v okresu Sokolov 2020

0,00 1 420 000,00 1 420 000,00 Příjem neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na projekt -

Zajištění regionálních služeb v knihovnách v okresu Sokolov v roce 2020.

4867 Ošetření památného stromu - Bernovský 

klen

0,00 8 833,00 8 833,00 Příjem neinvestiční účelové dotace z Programu péče o krajinu v roce 2020 (MŽP).

4864 Jednorázový příspěvek obcím pro rok 

2020

0,00 28 791 250,00 28 791 250,00 Příjem jednorázového nenávratného neúčelového příspěvku ze státního rozpočtu, 

který je určený ke zmírnění dopadu poklesu daňových příjmů obcí v souvislosti s 

výplatou tzv. kompenzačního bonusu (1 250 Kč/obyv., počet obyvatel k 1.1.2020 

činí 23 033).

3402 Sociálně právní ochrana dětí u obcí 

(doplatek)

0,00 334 148,10 334 148,10 Příjem neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu (Ministerstva práce a 

sociálních věcí ČR)  - jedná se o doplatek na výkon agendy sociálně-právní ochrany 

dětí za rok 2019.

Odbor finanční a školství celkem 13 105 730,18 70 324 110,92 83 429 841,10
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Název Aktuální 

rozpočet

Návrh změny Rozpočet po 

změně

PoznámkaČíslo prvku

Nazev 1 : 001 PŘÍJMY-

3946 Příspěvky obcí za výkon přenesené 

působnosti (přestupky - Josefov)

2 000,00 6 500,00 8 500,00 Navýšení rozpočtu v návaznosti na skutečné plnění příjmů.

Odbor právní a živnostenský celkem 2 000,00 6 500,00 8 500,00

Přijaté transfery celkem 15 215 643,03 71 122 393,51 86 338 036,54

414 020 867,03 -233 193,66 413 787 673,37

ZMĚNA V OBLASTI VÝDAJŮ

-

-

-

1605 Příspěvek na provoz 2 035 973,56 20 000,00 2 055 973,56 Navýšení rozpočtu na posílení limitu mzdových prostředků včetně odvodů z 

důvodu vyplacení cílové odměny dle § 134 Zákoníku práce ředitelce příspěvkové 

organizace za splnění významného  pracovního úkolu.

Kryto přesunem z rozpočtu odboru finančního a školství - rezerva pro školská 

zařízení (prvek 2418).

MŠ Kosmonautů celkem 2 035 973,56 20 000,00 2 055 973,56

-

1814 Kreativní semináře XIV. (KK) 0,00 20 000,00 20 000,00 Navýšení rozpočtu je kryto neinvestiční účelovou dotací z rozpočtu Karlovarského 

kraje z Programu na podporu kulturních aktivit na projekt Kreativní semináře XIV.

1813 Zajištění regionálních služeb v 

knihovnách v okresu Sokolov 2020

0,00 1 420 000,00 1 420 000,00 Navýšení rozpočtu je kryto neinvestiční účelovou dotací z rozpočtu Karlovarského 

kraje na projekt - Zajištění regionálních služeb v knihovnách v okresu Sokolov v 

roce 2020.

MK celkem 0,00 1 440 000,00 1 440 000,00

-

4381 Nákup služeb 15 000,00 -15 000,00 0,00 Deník strážníka

Snížení rozpočtu - "zmrazené" finanční prostředky nebudou čerpány z důvodu 

nouzového stavu.

1239 Dotace - Asociace Záchranný kruh, z.s. 20 000,00 -20 000,00 0,00 Snížení rozpočtu - "zmrazené" finanční prostředky nebudou čerpány z důvodu 

nouzového stavu.

Název inv.střediska : Odbor právní a živnostenský úřad

PŘÍJMY CELKEM

Nazev 1 : 002 VÝDAJE

Nazev 2 : 001 Běžné výdaje

Název inv.střediska : Mateřská škola Sokolov, Kosmonautů 1881

Název inv.střediska : Městská knihovna Sokolov

Název inv.střediska : Městská policie 

5



Název Aktuální 

rozpočet

Návrh změny Rozpočet po 

změně

PoznámkaČíslo prvku

Nazev 1 : 001 PŘÍJMY1486 Nákup služeb 206 000,00 -110 000,00 96 000,00 Bezpečné město

Snížení rozpočtu - "zmrazené" finanční prostředky nebudou čerpány z důvodu 

nouzového stavu.

1488 Nákup služeb 75 000,00 -50 000,00 25 000,00 Senioři I

Snížení rozpočtu - "zmrazené" finanční prostředky nebudou čerpány z důvodu 

nouzového stavu.

1492 Nákup služeb 70 000,00 -50 000,00 20 000,00 Studentské zastupitelstvo

Snížení rozpočtu - "zmrazené" finanční prostředky nebudou čerpány z důvodu 

nouzového stavu.

1504 Nákup materiálu 2 000,00 -2 000,00 0,00 Opatření v obchodních domech v Sokolově

Snížení rozpočtu - "zmrazené" finanční prostředky nebudou čerpány z důvodu 

nouzového stavu.

2894 Technická podpora / SML 50 000,00 -50 000,00 0,00 Kamerový monitorovací systém

Snížení rozpočtu - "zmrazené" finanční prostředky nebudou čerpány z důvodu 

nouzového stavu.

3678 Nákup materiálu 25 000,00 -15 000,00 10 000,00 Deník strážníka

Snížení rozpočtu - "zmrazené" finanční prostředky nebudou čerpány z důvodu 

nouzového stavu.

3941 Finanční dary obyvatelstvu 100 000,00 -20 000,00 80 000,00 Snížení rozpočtu - "zmrazené" finanční prostředky nebudou čerpány z důvodu 

nouzového stavu. Jedná se o ocenění občanů, kteří přispějí k bezpečnosti ve městě, 

k záchraně lidského života apod.

Městská policie celkem 563 000,00 -332 000,00 231 000,00

-

1457 Zajištění problematiky BESIP - nákup 

služeb

120 000,00 -100 000,00 20 000,00 Snížení rozpočtu - "zmrazené" finanční prostředky nebudou čerpány z důvodu 

nouzového stavu.

Odbor  dopravy celkem 120 000,00 -100 000,00 20 000,00

Název inv.střediska : Odbor dopravy
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Název Aktuální 

rozpočet

Návrh změny Rozpočet po 

změně

PoznámkaČíslo prvku

Nazev 1 : 001 PŘÍJMY-

2418 Rezerva pro školská zařízení 484 898,00 -120 000,00 364 898,00 Přesun finančních prostředků do rozpočtu příspěvkové organizace:

1) Mateřská škola Sokolov, Kosmonautů 1881 ve výši 20 000 Kč - na posílení 

limitu mzdových prostředků včetně odvodů z důvodu vyplacení cílové odměny dle 

§ 134 Zákoníku práce ředitelce příspěvkové organizace za splnění významného  

pracovního úkolu.

2) Základní škola Sokolov, Švabinského 1702 ve výši 100 000 Kč - na vybavení 

přípravné třídy školním nábytkem a učebními pomůckami (jednomístné lavice a 

židle, relaxační pomůcky, koberec, žaluzie, katedra, židle, notebook, hry, 

kancelářské a papírenské potřeby pro žáky).

4608 Nákup materiálu - MŠ 100 000,00 -100 000,00 0,00 Snížení rozpočtu - do konce roku již nebude čerpáno.

4727 Účelová rezerva - úprava zahrad MŠ a 

pořízení prvků

2 000 000,00 -2 000 000,00 0,00 Snížení rozpočtu - "zmrazené" finanční prostředky nebudou čerpány z důvodu 

nouzového stavu. Požadavky ředitelek byly již částečně podpořeny ze zůstatku 

peněžního daru od SUAS.

2020 Daň z přidané hodnoty hrazená obcí 2 500 000,00 1 050 000,00 3 550 000,00 Navýšení rozpočtu na úhradu DPH související s vydanou fakturou na částku 5 000 

000 Kč + 1 050 000 Kč DPH dle Dohody o jednorázové náhradě za omezení v 

užívání nemovitosti č.1800007988 (schválené v radě města dne 10.06.2020, usn. č. 

373/11RM/2020) společnosti ČEPS, a.s. se sídlem Elektrárenská 774/2, Praha 10, 

za omezení v obvyklém užívání pozemků v době od 01.03.2019 do 30.11.2020 

(částka byla uhrazena na účet města dne 13.08.2020).

1286 Nákup ostatních služeb 110 000,00 -85 000,00 25 000,00 Partnerské vztahy s Německem

Snížení rozpočtu - v letošním roce se neuskutečnily plánované oslavy, dále došlo k 

úspoře finančních prostředků za dopravu původně plánovaných výjezdů na 

slavnosti do Saalfeldu a fotbalový turnaj do Schwandorfu. Do konce roku nejsou 

očekávány žádné větší výdaje.

3466 Věcné dary 35 000,00 -30 000,00 5 000,00 Partnerské vztahy s Německem

Snížení rozpočtu - v letošním roce se neuskutečnily plánované oslavy, dále došlo k 

úspoře finančních prostředků za dopravu původně plánovaných výjezdů na 

slavnosti do Saalfeldu a fotbalový turnaj do Schwandorfu. Do konce roku nejsou 

očekávány žádné větší výdaje.

Název inv.střediska : Odbor finanční a školství
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Název Aktuální 

rozpočet

Návrh změny Rozpočet po 

změně

PoznámkaČíslo prvku

Nazev 1 : 001 PŘÍJMY1287 Pohoštění 55 000,00 -50 000,00 5 000,00 Partnerské vztahy s Německem

Snížení rozpočtu - v letošním roce se neuskutečnily plánované oslavy, dále došlo k 

úspoře finančních prostředků za dopravu původně plánovaných výjezdů na 

slavnosti do Saalfeldu a fotbalový turnaj do Schwandorfu. Do konce roku nejsou 

očekávány žádné větší výdaje.

1290 Věcné dary 120 000,00 -50 000,00 70 000,00 Sbor pro občanské záležitosti

Snížení rozpočtu - vzhledem ke koronavirové krizi neproběhla v prvním pololetí 

plánovaná vítání občánků, tudíž nebyl nutný nákup nových dárků.

1305 Nákup ostatních služeb 320 000,00 -230 000,00 90 000,00 Propagace

Snížení rozpočtu - bylo plánováno s výdajem na aktualizaci GIS mapy, které bude v 

příštím roce zajišťovat OKT. Do konce roku nejsou plánovány větší výdaje.

1304 Nákup materiálu 260 000,00 -100 000,00 160 000,00 Propagace

Snížení rozpočtu - vzhledem ke koronavirové krizi nebylo vydáno velké množstžví 

propagačního materiálu. Do konce roku nejsou plánovány větší výdaje.

2222 Nákup knih 100 000,00 -50 000,00 50 000,00 Propagace

Snížení rozpočtu - vzhledem ke koronavirové krizi nebylo vydáno velké množství 

propagačního materiálu. Do konce roku nejsou plánovány větší výdaje.

2073 Rezerva na podporu cestovního ruchu 25 000,00 -25 000,00 0,00 Cestovní ruch

Snížení rozpočtu - oprava botanické stezky proběhla v loňském roce, v letošním 

roce nebyly zjištěny žádné závady. Finanční prostředky nebudou do konce roku 

využity.

3257 Opravy a udržování 30 000,00 -30 000,00 0,00 Cestovní ruch

Snížení rozpočtu - oprava botanické stezky proběhla v loňském roce, v letošním 

roce nebyly zjištěny žádné závady. Finanční prostředky nebudou do konce roku 

využity.

4418 Odměny ze soutěže 30 000,00 -20 000,00 10 000,00 Kulturně výchovná činnost

Snížení rozpočtu - vzhledem ke koronavirové krizi a uzavření škol, se 

neuskutečnily žádné soutěže, tudíž žádné větší výdaje na nákup odměn nejsou 

očekávány.

Odbor finanční a školství celkem 6 169 898,00 -1 840 000,00 4 329 898,00

-

4354 Podlimitní technické zhodnocení 30 000,00 -30 000,00 0,00 Správa IT

Snížení rozpočtu - "zmrazené" finanční prostředky nebudou čerpány z důvodu 

nouzového stavu.

Název inv.střediska : Odbor kanceláře tajemníka
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Název Aktuální 

rozpočet

Návrh změny Rozpočet po 

změně

PoznámkaČíslo prvku

Nazev 1 : 001 PŘÍJMY1591 Nákup služeb 500 000,00 -100 000,00 400 000,00 Správa IT

Snížení rozpočtu - "zmrazené" finanční prostředky nebudou čerpány z důvodu 

nouzového stavu.

3073 Odměny za užití počítačových 

programů

490 000,00 -150 000,00 340 000,00 Správa IT

Snížení rozpočtu - "zmrazené" finanční prostředky nebudou čerpány z důvodu 

nouzového stavu.

1597 Programové vybavení 200 000,00 -100 000,00 100 000,00 Správa IT

Snížení rozpočtu - "zmrazené" finanční prostředky nebudou čerpány z důvodu 

nouzového stavu.

2663 Dotace 65 000,00 -65 000,00 0,00 Dotační program pro podporu volnočasových aktivit - celoroční činnost (Kultura)

Snížení rozpočtu - "zmrazené" finanční prostředky nebudou čerpány z důvodu 

nouzového stavu.

4702 Dotace 60 000,00 -10 000,00 50 000,00 Dotační program pro podporu volnočasových aktivit - celoroční činnost (Školství)

Snížení rozpočtu - "zmrazené" finanční prostředky nebudou čerpány z důvodu 

nouzového stavu.

1395 Dotace 290 000,00 -40 000,00 250 000,00 Dotační program pro podporu volnočasových aktivit - celoroční činnost (Sociální)

Snížení rozpočtu - "zmrazené" finanční prostředky nebudou čerpány z důvodu 

nouzového stavu.

4704 Dotace 50 000,00 -50 000,00 0,00 Dotační program pro podporu volnočasových aktivit - jednotlivé akce (Životní 

prostředí)

Snížení rozpočtu - "zmrazené" finanční prostředky nebudou čerpány z důvodu 

nouzového stavu.

1396 Dotace 100 000,00 -90 000,00 10 000,00 Dotační program pro podporu volnočasových aktivit - jednotlivé akce (Školství)

Snížení rozpočtu - "zmrazené" finanční prostředky nebudou čerpány z důvodu 

nouzového stavu.

1399 Dotace 220 000,00 -29 000,00 191 000,00 Dotační program pro podporu volnočasových aktivit - jednotlivé akce (Sport)

Snížení rozpočtu - "zmrazené" finanční prostředky nebudou čerpány z důvodu 

nouzového stavu.

1401 Dotace 90 000,00 -14 000,00 76 000,00 Dotační program pro podporu volnočasových aktivit - jednotlivé akce (Sociální)

Snížení rozpočtu - "zmrazené" finanční prostředky nebudou čerpány z důvodu 

nouzového stavu.

2417 Dotace 240 000,00 -175 000,00 65 000,00 Dotační program pro podporu volnočasových aktivit - jednotlivé akce (Kultura)

Snížení rozpočtu - "zmrazené" finanční prostředky nebudou čerpány z důvodu 

nouzového stavu.

Odbor kanceláře tajemníka 2 335 000,00 -853 000,00 1 482 000,00
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Název Aktuální 

rozpočet

Návrh změny Rozpočet po 

změně

PoznámkaČíslo prvku

Nazev 1 : 001 PŘÍJMY-

1550 Náhrady nákladů exekuce 66 000,00 -35 000,00 31 000,00 Přesun finančních prostředků na prvek 1548 - Právní služby, poplatky v návaznosti 

na uzavřenou smlouvu o poskytnutí právních služeb.

Vzhledem k dosavadnímu vývoji dojde k úspoře finančních prostředků.

1548 Právní služby, poplatky 700 000,00 65 000,00 765 000,00 Navýšení rozpočtu vzhledem k uzavření nové smlouvy o poskytnutí právních 

služeb. Kryto přesunem z akce Ostatní výdaje (prvek 1549, 1550).

1549 Znalecké posudky a překlady 65 000,00 -30 000,00 35 000,00 Přesun finančních prostředků na prvek 1548 - Právní služby, poplatky v návaznosti 

na uzavřenou smlouvu o poskytnutí právních služeb.

Vzhledem k dosavadnímu vývoji dojde k úspoře finančních prostředků.

Odbor právní a živnostenský celkem 831 000,00 0,00 831 000,00

-

4506 Opravy a udržování 200 000,00 -100 000,00 100 000,00 Udržitelnost projektů

Snížení rozpočtu - finanční prostředky byly zmrazeny a nebudou v tomto roce 

použity. Prostředky byly určeny na případné opravy majetku pořízeného z dotace, 

jež je stále v udržitelnosti.

4599 Opravy a udržování 50 000,00 -50 000,00 0,00 Revitalizace městského koupaliště

Snížení rozpočtu - finanční prostředky nebudou v tomto roce použity z důvodu 

ukončení udržitelnosti projektu.

3518 Opravy a udržování 150 000,00 -100 000,00 50 000,00 Kino Alfa

Snížení rozpočtu - finanční prostředky byly určeny na zajištění běžných oprav a 

údržby objektu kina Alfa.  V současné době se neočekává žádná větší oprava, proto 

finanční prostředky nebudou v tomto roce použity.

1183 Opravy a udržování 6 515 000,00 -3 020 000,00 3 495 000,00 Mateřské školy

Snížení rozpočtu - finanční prostředky byly zmrazeny a nebudou v tomto roce 

použity.

1186 Opravy a udržování 7 401 500,00 -4 928 000,00 2 473 500,00 Základní školy

Snížení rozpočtu - finanční prostředky byly zmrazeny a nebudou v tomto roce 

použity.

1187 Opravy a udržování 550 000,00 -110 000,00 440 000,00 Dům dětí a mládeže

Snížení rozpočtu - finanční prostředky byly zmrazeny a nebudou v tomto roce 

použity.

1188 Opravy a udržování 300 000,00 -170 000,00 130 000,00 Základní umělecká škola

Snížení rozpočtu - finanční prostředky byly zmrazeny a nebudou v tomto roce 

použity.

2741 Knihy, učební pomůcky a tisk 3 000,00 -3 000,00 0,00 Územní rozvoj

Snížení rozpočtu - finanční prostředky byly zmrazeny a nebudou v tomto roce 

použity.

Název inv.střediska : Odbor právní a živnostenský úřad

Název inv.střediska : Odbor rozvoje města
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Název Aktuální 

rozpočet

Návrh změny Rozpočet po 

změně

PoznámkaČíslo prvku

Nazev 1 : 001 PŘÍJMY4491 Jižní lom - nákup služeb 233 400,00 800 000,00 1 033 400,00 Příprava území

1) Snížení rozpočtu - finanční prostředky byly určeny na zpracování projektové 

dokumentace na vybudování inženýrské a dopravní infrastruktury pro výstavbu RD 

v lokalitě Jižní lom. Z důvodu úspory ve výběrovém řízení dochází ke snížení o 200 

000 tis. Kč.

2) Navýšení rozpočtu na demolici garáží na Jižním lomu ve výši 1 000 000 Kč.

3643 Nákup služeb 10 000,00 -10 000,00 0,00 Stezka pro cyklisty a chodce, Dolní Rychnov – Sokolov

Snížení rozpočtu - finanční prostředky byly zmrazeny a nebudou v tomto roce 

použity. Prostředky byly určeny na neočekávané výdaje spojené s ukončením 

stavby.

1179 Opravy a udržování 1 909 000,00 -1 000 000,00 909 000,00 Čistírna odpadních vod (ČOV)

Snížení rozpočtu - finanční prostředky byly zmrazeny a nebudou v tomto roce 

použity. Prostředky jsou určeny na nezbytné opravy zařízení a budov ČOV a již 

nasmlouvané projektové dokumentace.

3856 Nákup služeb 50 000,00 -50 000,00 0,00 Snížení rozpočtu - finanční prostředky byly zmrazeny a nebudou v tomto roce 

použity. Prostředky byly určeny na zajištění projektových dokumentací a další 

služby pro vodní hospodářství.

1189 Opravy a udržování 3 353 500,00 -1 000 000,00 2 353 500,00 Městský dům kultury

Snížení rozpočtu - finanční prostředky byly zmrazeny a nebudou v tomto roce 

použity.Prostředky jsou určeny na zajištění běžných oprav a údržby Městského 

domu kultury.

1366 Nákup služeb 50 000,00 -20 000,00 30 000,00 Kino Alfa

Snížení rozpočtu - finanční prostředky byly zmrazeny a nebudou v tomto roce 

použity. Prostředky byly určeny na zajištění nákupu služeb, zejména projektových 

dokumentací pro běžné opravy a údržbu.

4503 Areál Baník - opravy a udržování 1 250 000,00 -300 000,00 950 000,00 Snížení rozpočtu - finanční prostředky byly určeny na zajištění běžných oprav a 

údržby. Jedná se o úsporu vzešlou z výběrového řízení.

Odbor rozvoje města celkem 22 025 400,00 -10 061 000,00 11 964 400,00

-

2263 Nákup služeb 0,00 184 000,00 184 000,00 Volby do zastupitelstev krajů

Navýšení rozpočtu na výdaje spojené s přípravou a konáním voleb do zastupitelstev 

krajů (kryto účelovou dotací z MF).

2884 Oprava a údržba varhan v kostele sv. 

Antonína Paduánského

40 000,00 -40 000,00 0,00 Památky

Snížení rozpočtu - "zmrazené" finanční prostředky nebudou čerpány z důvodu 

nouzového stavu.

Název inv.střediska : Odbor správy majetku
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Název Aktuální 

rozpočet

Návrh změny Rozpočet po 

změně

PoznámkaČíslo prvku

Nazev 1 : 001 PŘÍJMY2104 Opravy a udržování (budova A) 1 100 000,00 228 500,00 1 328 500,00 Navýšení rozpočtu z důvodu nezbytných a předem těžko odhadnutelných výdajů na 

opravy budovy úřadu, dále byly hrazeny navíc nutné opravy vnitřního rozhlasu 

budovy, okopání budovy pro uložení zemnící soustavy pro hromosvody a oprava 

elektrického vrátného na závoře u vjezdu k úřadu. Kryto příjmy z přijatých 

pojistných náhrad za opravu oplechování a výměnu klimatizačních jednotek na 

budově úřadu (prvek 3343).

4172 Opravy a udržování 180 000,00 30 000,00 210 000,00 Menší opravy a údržba objektů komunikací ve vlastnictví města, které neřeší odbor 

rozvoje města.

1172 Opravy majetku související s pojistnými 

událostmi

32 000,00 31 905,00 63 905,00 Doprava

Navýšení rozpočtu na opravy majetku související s pojistnými událostmi (finanční 

prostředky pro případ úhrady oprav zařízení komunikací, zábradlí, dopravního 

značení, které je třeba provést po jejich poškození). Kryto příjmy z přijatých 

pojistných náhrad (prvek 3343).

3306 Oprava a údržba židovského hřbitova 40 000,00 -40 000,00 0,00 Památky

Snížení rozpočtu - "zmrazené" finanční prostředky nebudou čerpány z důvodu 

nouzového stavu.

1338 Mobiliář 260 000,00 -200 000,00 60 000,00 Hřiště

Snížení rozpočtu - "zmrazené" finanční prostředky nebudou čerpány z důvodu 

nouzového stavu.

2128 Nákup materiálu 5 000,00 -5 000,00 0,00 Hřiště

Snížení rozpočtu - "zmrazené" finanční prostředky nebudou čerpány z důvodu 

nouzového stavu.

1339 Nákup služeb 185 000,00 -50 000,00 135 000,00 Hřiště

Snížení rozpočtu - "zmrazené" finanční prostředky nebudou čerpány z důvodu 

nouzového stavu.

3758 Opravy a udržování 10 000,00 -10 000,00 0,00 Veřejná zeleň

Snížení rozpočtu - "zmrazené" finanční prostředky nebudou čerpány z důvodu 

nouzového stavu.

1334 Parkové úpravy, terénní úpravy, 

výsadba a péče o veřejnou zeleň

1 031 570,00 -626 823,00 404 747,00 Veřejná zeleň

Snížení rozpočtu - "zmrazené" finanční prostředky nebudou čerpány z důvodu 

nouzového stavu.

2435 Nákup služeb 298 945,68 -63 000,00 235 945,68 Pozemky

Snížení rozpočtu - "zmrazené" finanční prostředky nebudou čerpány z důvodu 

nouzového stavu.
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Název Aktuální 

rozpočet

Návrh změny Rozpočet po 

změně

PoznámkaČíslo prvku

Nazev 1 : 001 PŘÍJMY2764 Nákup služeb 194 380,00 -194 380,00 0,00 Udržitelnost projektů

Snížení rozpočtu - "zmrazené" finanční prostředky nebudou čerpány z důvodu 

nouzového stavu.

2097 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 

(budova A)

280 601,00 -50 000,00 230 601,00 Vnitřní správa

Snížení rozpočtu - "zmrazené" finanční prostředky nebudou čerpány z důvodu 

nouzového stavu.

2102 Nákup ostatních služeb (budova C) 120 000,00 -30 000,00 90 000,00 Vnitřní správa

Snížení rozpočtu - "zmrazené" finanční prostředky nebudou čerpány z důvodu 

nouzového stavu.

Odbor správy majetku celkem 3 777 496,68 -834 798,00 2 942 698,68

-

4866 Ošetření památného stromu - Bernovský 

klen

0,00 8 833,00 8 833,00 Navýšení rozpočtu je kryto neinvestiční účelovou dotací z Programu péče o krajinu 

v roce 2020 (MŽP).

Odbor životního prostředí celkem 0,00 8 833,00 8 833,00

-

4850 Dotace na mimořádné odměny 

související s COVID 19

0,00 114 940,00 114 940,00 Navýšení rozpočtu na mimořádné odměny související s COVID 19 je kryto 

účelovou dotací MPSV ČR.

SSS celkem 0,00 114 940,00 114 940,00

-

4753 Nám. Budovatelů 1421-1428 - výměna 

rozvodů SV a TUV

2 800 000,00 -2 800 000,00 0,00 Snížení rozpočtu v rámci úsporných opatření ("zmrazené" prostředky).

4756 Růžové náměstí 1617 - oprava objektu 400 000,00 -353 816,00 46 184,00 Snížení rozpočtu v rámci úsporných opatření ("zmrazené" prostředky).

4755 Obce Ležáky 1400 - oprava objektu 500 000,00 -390 000,00 110 000,00 Snížení rozpočtu v rámci úsporných opatření ("zmrazené" prostředky).

4757 Jiřího z Poděbrad 2046 - výměna 

elektroinstalace spol.prostor - I.etapa

1 000 000,00 -1 000 000,00 0,00 Snížení rozpočtu v rámci úsporných opatření ("zmrazené" prostředky).

4497 Věžové domy - opravy balkonů a fasád 1 000 000,00 -1 000 000,00 0,00 Snížení rozpočtu v rámci úsporných opatření ("zmrazené" prostředky).

4759 Volné byty v prodaných domech - 

celková oprava - PD

100 000,00 -86 000,00 14 000,00 Snížení rozpočtu v rámci úsporných opatření ("zmrazené" prostředky).

4754 Josefa Kajetána Tyla  1568 - oprava 

objektu

3 000 000,00 -2 000 000,00 1 000 000,00 1) Přesun finančních prostředků ve výši 1 000 000 Kč na akci: Komenského 77 - 

klášter - oprava a nátěr pláště (prvek 4557).

2) Snížení rozpočtu o 1 000 000 Kč v rámci úsporných opatření ("zmrazené" 

prostředky).

Zbývající částka ve výši 1 mil. Kč bude použita na výměnu zábradlí balkonů vč. 

výplní, které poškodily kroupy.

Název inv.střediska : Odbor životního prostředí

Název inv.střediska : Sociální služby Sokolov, p.o.

Název inv.střediska : Sokolovská bytová Sokolov, s.r.o. 
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Název Aktuální 

rozpočet

Návrh změny Rozpočet po 

změně

PoznámkaČíslo prvku

Nazev 1 : 001 PŘÍJMY4557 Komenského 77 - klášter - oprava 

omítek a nátěr pláště 

4 000 000,00 1 000 000,00 5 000 000,00 Navýšení rozpočtu na opravy kláštera - vícepráce a zhotovení nového vstupu do 

atria přes šatnu. Kryto přesunem z akce: Josefa Kajetána Tyla  1568 - oprava 

objektu (prvek 4754).

Sokolovská bytová celkem 12 800 000,00 -6 629 816,00 6 170 184,00

-

2631 Provoz sběrného dvora 980 000,00 -25 000,00 955 000,00 Snížení rozpočtu v rámci úsporných opatření ("zmrazené" prostředky) - úspory v 

oblasti výdajů na mzdy, kde byl původně plánován 2 % nárůst.

1626 Sběr a přeprava komunálního odpadu 20 260 000,00 -527 000,00 19 733 000,00 Snížení rozpočtu v rámci úsporných opatření ("zmrazené" prostředky) - úspory v 

oblasti výdajů na mzdy, kde byl původně plánován 2 % nárůst.

1625 Správa a údržba městského  hřbitova a 

rozhledny

2 284 000,00 -108 000,00 2 176 000,00 Snížení rozpočtu v rámci úsporných opatření ("zmrazené" prostředky) -  úspory 

spojené s omezeným provozem hřbitova, snížením výdajů na mzdy, kde byl 

původně plánován 2 % nárůst, zrušením jmenovité akce - opravy kolumbárií (20 tis. 

Kč).

1623 Správa a údržba místních komunikací 15 254 000,00 -642 000,00 14 612 000,00 Snížení rozpočtu v rámci úsporných opatření ("zmrazené" prostředky) -  úspory 

materiálových nákladů na běžné opravy a na úsporu v oblasti výdajů na mzdy, kde 

byl původně plánován 2 % nárůst.

1627 Správa a údržba veřejné zeleně 19 514 000,00 -1 170 000,00 18 344 000,00 Snížení rozpočtu v rámci úsporných opatření ("zmrazené" prostředky) - úspory 

související s omezením seče po dobu dvou měsíců, úsporou mezd, kde byl původně 

plánován 2 % nárůst a ukončením smlouvy s firmou SMARAGD na údržbu 

kruhových objezdů.

1624 Správa a údržba veřejného osvětlení 11 045 000,00 -862 000,00 10 183 000,00 Snížení rozpočtu v rámci úsporných opatření ("zmrazené" prostředky) -  úspory v 

opravách veřejného osvětlení (budou prováděny pouze nezbytně nutné opravy) a 

úspory v oblasti výdajů na mzdy, kde byl původně plánován 2 % nárůst.

3264 Správa sportovních zařízení 13 790 000,00 -1 391 000,00 12 399 000,00 Snížení rozpočtu v rámci úsporných opatření ("zmrazené" prostředky) - úspory 

spojené s nouzovým provozem (spotřeba materiálu, páry a vody), snížením 

jmenovitých akcí (330 tis. Kč) a prováděním pouze nezbytně nutných oprav na 

dětských hřištích.

1628 Čištění a úklid města 11 548 000,00 -573 000,00 10 975 000,00 Snížení rozpočtu v rámci úsporných opatření ("zmrazené" prostředky) - úspora soli 

a drti a úspora v oblasti výdajů na mzdy, kde byl původně plánován 2 % nárůst.

SOTES celkem 94 675 000,00 -5 298 000,00 89 377 000,00

-

2274 Dohody 0,00 404 000,00 404 000,00 Volby do zastupitelstev krajů

Navýšení rozpočtu na výdaje spojené s přípravou a konáním voleb do zastupitelstev 

krajů (kryto účelovou dotací z MF).

Název inv.střediska : SOTES Sokolov, s. r. o.

Název inv.střediska : Úsek personalistiky
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Název Aktuální 

rozpočet

Návrh změny Rozpočet po 

změně

PoznámkaČíslo prvku

Nazev 1 : 001 PŘÍJMY1454 Zdravotní pojištění - SPOD 820 405,00 -59 333,00 761 072,00 Snížení rozpočtu na výdaje spojené s výkonem sociálně právní ochrany dětí - dle 

rozhodnutí MPSV bylo poskytnuto o 882 081,- Kč méně než byl požadavek města 

na rok 2020.

1452 Platy zaměstnanců - SPOD 9 065 606,00 -659 253,00 8 406 353,00 Snížení rozpočtu na výdaje spojené s výkonem sociálně právní ochrany dětí - dle 

rozhodnutí MPSV bylo poskytnuto o 882 081,- Kč méně než byl požadavek města 

na rok 2020.

1453 Sociální pojištění - SPOD 2 260 670,00 -163 495,00 2 097 175,00 Snížení rozpočtu na výdaje spojené s výkonem sociálně právní ochrany dětí - dle 

rozhodnutí MPSV bylo poskytnuto o 882 081,- Kč méně než byl požadavek města 

na rok 2020.

4689, 

4694, 

4695

Platy zaměstnanců, odvody pojištění – 

sčítání lidu, domů a bytů 2021

0,00 21 070,00 21 070,00 Navýšení rozpočtu na krytí výdajů v souvislosti s přípravou sčítání lidu, domů a 

bytů v roce 2021. Kryto účelovou dotací ze státního rozpočtu (prvek 4688).

1431 Platy zaměstnanců 69 263 911,00 -8 221 226,00 61 042 685,00 Snížení rozpočtu - úspora finančních prostředků vzniklá v souvislosti s nákazou 

Covid-19, kdy velká část finančních prostředků na platy zaměstnanců a s nimi 

související odvody SP a ZP nebyly vyplaceny např. z důvodu OČR a nemocenských 

dávek.

1434 Sociální pojištění - zaměstnanci 18 026 850,00 -2 038 864,00 15 987 986,00 Snížení rozpočtu - úspora finančních prostředků vzniklá v souvislosti s nákazou 

Covid-19, kdy velká část finančních prostředků na platy zaměstnanců a s nimi 

související odvody SP a ZP nebyly vyplaceny např. z důvodu OČR a nemocenských 

dávek.

1435 Zdravotní pojištění - zaměstnanci 6 542 002,00 -739 910,00 5 802 092,00 Snížení rozpočtu - úspora finančních prostředků vzniklá v souvislosti s nákazou 

Covid-19, kdy velká část finančních prostředků na platy zaměstnanců a s nimi 

související odvody SP a ZP nebyly vyplaceny např. z důvodu OČR a nemocenských 

dávek.

Úsek personalistiky celkem 105 979 444,00 -11 457 011,00 94 522 433,00

-

2278 Pohoštění 0,00 20 000,00 20 000,00 Volby do zastupitelstev krajů

Navýšení rozpočtu na výdaje spojené s přípravou a konáním voleb do zastupitelstev 

krajů (kryto účelovou dotací z MF).

Úsek sekretariátu celkem 0,00 20 000,00 20 000,00

Název inv.střediska : Úsek sekretariátu
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Název Aktuální 

rozpočet

Návrh změny Rozpočet po 

změně

PoznámkaČíslo prvku

Nazev 1 : 001 PŘÍJMY-

1606 Příspěvek na provoz 4 330 714,90 0,00 4 330 714,90 Přesun účelově vázaných prostředků:

1) snížení rozpočtu:

-  příspěvek na psychologa  o 17 724 Kč; schválený rozpočet 65 000 Kč, po úpravě 

47 276 Kč,

2) navýšení rozpočtu:

- příspěvek na dohledovou službu o 17 724 Kč; schválený rozpočet 75 000 Kč, po 

úpravě 92 724 Kč.

ZŠ Pionýrů celkem 4 330 714,90 0,00 4 330 714,90

-

1613 Příspěvek na provoz 5 735 292,58 100 000,00 5 835 292,58 Navýšení rozpočtu na vybavení přípravné třídy školním nábytkem a učebními 

pomůckami. 

Kryto přesunem z odboru finančního a školství - rezerva pro školská zařízení (prvek 

2418).

ZŠ Švabinského celkem 5 735 292,58 100 000,00 5 835 292,58

-

4802 Zajištění organizace soutěže na 

elektronické nástroje

112 049,18 -112 049,18 0,00 Základní umělecká škola Sokolov, Staré náměstí 37

Snížení rozpočtu v návaznosti na změnu formy poskytnutí finančních prostředků 

(původně poskytnuto jako dotace, po upřesnění se jednalo o nákup služeb na 

zajištění organizace soutěže).

ZUŠ celkem 112 049,18 -112 049,18 0,00

261 490 268,90 -35 813 901,18 225 676 367,72

Název inv.střediska : Základní škola Sokolov, Pionýrů 1614

Název inv.střediska : Základní škola Sokolov, Švabinského 1702

Název inv.střediska : Základní umělecká škola Sokolov, Staré náměstí 37

BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM

16



Název Aktuální 

rozpočet

Návrh změny Rozpočet po 

změně

PoznámkaČíslo prvku

Nazev 1 : 001 PŘÍJMY-

-

1700 Kamerové body 200 000,00 -200 000,00 0,00 Kamerový monitorovací systém

Snížení rozpočtu - "zmrazené" finanční prostředky nebudou čerpány z důvodu 

nouzového stavu.

Městská policie celkem 200 000,00 -200 000,00 0,00

-

1665 Veřejné osvětlení 850 000,00 -800 000,00 50 000,00 Snížení rozpočtu - finanční prostředky byly zmrazeny. Prostředky byly určeny na 

zpracování projektové dokumentace a vybudování veřejného osvětlení a 

kamerového systému u pískové plochy v areálu Bohemia. V současné době není k 

dispozici stavební povolení, proto realizaci v roce 2020 již neočekáváme.

4561 Oplocení hřbitova 730 035,00 -91 115,48 638 919,52 Snížení rozpočtu - finanční prostředky byly zmrazeny. Akce byla zrealizována a 

dokončena.

4715 Stanoviště podzemních kontejnerů 280 000,00 -90 000,00 190 000,00 Snížení rozpočtu - finanční prostředky byly určeny na zpracování projektové 

dokumentace stanovišť podzemních kontejnerů. Projekt je připravován v souladu s 

podmínkami Operačního programu životního prostředí.  Jedná se o úsporu vzešlou 

z výběrového řízení.

4563 Bytové prostory (nám. Budovatelů - PD 

zateplení)

1 500 000,00 -297 260,00 1 202 740,00 Snížení rozpočtu - finanční prostředky byly zmrazeny. Prostředky byly určeny na 

zpracování projektové dokumentace zateplení bytových domů na nám. Budovatelů. 

Jedná se o úsporu vzešlou z výběrového řízení.

4716 Chráněné dílny, Gagarinova 2048 - 2. 

etapa

600 000,00 -600 000,00 0,00 Snížení rozpočtu - finanční prostředky byly zmrazeny a nebudou v tomto roce 

použity. Prostředky byly určeny na zpracování projektové dokumentace přestavby 

pavilonu chráněných dílen na byty.

3395 Revitalizace sportovišť a volnočasových 

aktivit

500 000,00 -99 213,83 400 786,17 Snížení rozpočtu - finanční prostředky byly zmrazeny. Finanční prostředky byly 

určeny na novostavbu altánu po jeho shoření. Akce byla zrealizována a dokončena 

(od pojišťovny byla dne 11.8.2020 přijata náhrada škody ve výši 362 636 Kč) .

4872 Mateřská škola Sokolov, Alšova 1746 - 

herní plocha

0,00 310 000,00 310 000,00 Mateřské školy - herní plochy

Navýšení rozpočtu na realizaci výstavby herní plochy v areálu MŠ. Kryto odvodem 

z fondu investic příspěvkové organizace do rozpočtu zřizovatele (prvek 4865).

Nazev 2 : 002 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Název inv.střediska : Městská policie 

Název inv.střediska : Odbor rozvoje města
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Název Aktuální 

rozpočet

Návrh změny Rozpočet po 

změně

PoznámkaČíslo prvku

Nazev 1 : 001 PŘÍJMY4873 Mateřská škola Sokolov, Kosmonautů 

1881 - herní plocha

0,00 292 000,00 292 000,00 Mateřské školy - herní plochy

Navýšení rozpočtu na realizaci výstavby herní plochy v areálu MŠ. Kryto odvodem 

z fondu investic příspěvkové organizace do rozpočtu zřizovatele (prvek 4865).

4501 ZŠ, ul. Švabinského - stavební úpravy 

učebny chemie a fyziky

1 934 754,00 -300 000,00 1 634 754,00 Snížení rozpočtu - finanční prostředky  určeny na stavební úpravy a vybavení 

mobiliářem učebny fyziky a chemie. Stavba bude dokončena v 08/2020. Jedná se o 

úsporu vzešlou z výběrového řízení.

4780 ZŠ, ul. Běžecká – úpravy školní zahrady 94 000,00 -20 080,00 73 920,00 Snížení rozpočtu - finanční prostředky byly zmrazeny. Finanční prostředky byly 

určeny na zpracování projektové dokumentace na úpravy zahrady. Projekt je 

připravován dle podmínek konkrétního dotačního programu. Vyhlášení výzvy k 

podávání žádostí o dotaci očekáváme z kraje roku 2021. Projekt byl dokončen.

3902 Informační tabule 680 000,00 -632 986,42 47 013,58 Územní rozvoj

Snížení rozpočtu - finanční prostředky byly zmrazeny a nebudou v tomto roce 

použity.

4574 Příprava území B. Němcové u ZŠ 1 000 000,00 -1 000 000,00 0,00 Snížení rozpočtu - finanční prostředky byly zmrazeny a nebudou v tomto roce 

použity. Prostředky byly určeny na zpracování projektové dokumentace pro 

výstavbu bytového domu na pozemku vedle základní školy.

4736 Úprava rabat a zeleně u zdravotního 

střediska v ul. Marie Majerová

500 000,00 -360 000,00 140 000,00 Snížení rozpočtu - finanční prostředky byly zmrazeny. Prostředky byly určeny na 

zpracování projektové dokumentace. Projekt zpracován, úprava rabat bude 

realizována společností SOTES Sokolov spol. s r.o.

3626 Komunikace ul. Slovenská 20 000,00 -20 000,00 0,00 Snížení rozpočtu - finanční prostředky byly zmrazeny a nebudou v tomto roce 

použity. Finanční prostředky byly určeny na případné výdaje spojené s 

dopracováním projektové dokumentace a povolením stavby.

3348 Komunikace ul. Petra Chelčického 8 600 000,00 -8 500 000,00 100 000,00 Snížení rozpočtu - finanční prostředky byly zmrazeny a nebudou v tomto roce 

použity. Doba trvání realizace je odhadována na 6 měsíců (společná realizace s 

Gasnetem a Sokolovskou vodárenskou). K zahájení prací musí dojít v jarních 

měsících.

4147 Komunikace ul. Kovářská 20 000,00 -20 000,00 0,00 Snížení rozpočtu - finanční prostředky byly zmrazeny a nebudou v tomto roce 

použity. Prostředky byly určeny na případné výdaje spojené s dopracováním 

projektové dokumentace a povolením stavby.
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Název Aktuální 

rozpočet

Návrh změny Rozpočet po 

změně

PoznámkaČíslo prvku

Nazev 1 : 001 PŘÍJMY4150 Komunikace ul. Lidické nábřeží 11 000 000,00 -11 000 000,00 0,00 Snížení rozpočtu - finanční prostředky byly zmrazeny a nebudou v tomto roce 

použity. Doba trvání realizace je odhadována na 6 měsíců. K zahájení prací musí 

dojít v jarních měsících.

4567 Křižovatka Závodu míru – Švabinského 90 000,00 -30 000,00 60 000,00 Snížení rozpočtu - finanční prostředky byly zmrazeny a nebudou v tomto roce 

použity. Prostředky byly určeny na případné výdaje spojené s dopracováním 

projektové dokumentace a povolením stavby.

4492 Chodník ul. Závodu míru 100 000,00 -30 000,00 70 000,00 Snížení rozpočtu - finanční prostředky byly zmrazeny a nebudou v tomto roce 

použity. Prostředky byly určeny na dopracování projektové dokumentace.

4623 Chodník ul. Mičurinova - proti garážím 25 000,00 -25 000,00 0,00 Snížení rozpočtu - finanční prostředky byly zmrazeny a nebudou v tomto roce 

použity. Prostředky byly určeny na zpracování projektové dokumentace chodníku 

Sokolov – Těšovice. Bude nutná koordinace s obcí Těšovice, jež řeší pozemkové 

vztahy.

4489 Cyklostezka Jižní lom – Svatava 119 000,00 45 000,00 164 000,00 Navýšení rozpočtu na úhradu projektové přípravy překládky sítě elektronických 

komunikací (CETIN a.s.).

4653 Parkovací dům Závodu míru (PD) 541 500,00 -106,00 541 394,00 Snížení rozpočtu - finanční prostředky byly zmrazeny a nebudou v tomto roce 

použity. Prostředky byly určeny na zpracování projektové dokumentace.

4655 Parkovací etáž A – ul. Slavíčkova (PD) 570 000,00 -387 000,00 183 000,00 Snížení rozpočtu - finanční prostředky byly zmrazeny a nebudou v tomto roce 

použity. Prostředky byly určeny na zpracování projektové dokumentace.

4656 Parkovací etáž B – ul. Slavíčkova  (PD) 470 000,00 -305 000,00 165 000,00 Snížení rozpočtu - finanční prostředky byly zmrazeny a nebudou v tomto roce 

použity. Prostředky byly určeny na zpracování projektové dokumentace.

3958 Parkovací plochy ul. Hálkova - za 

sportem

650 000,00 -530 000,00 120 000,00 Snížení rozpočtu - finanční prostředky na přeložku ČEZ byly zmrazeny a nebudou 

v tomto roce použity. Prostředky byly určeny na dopracování projektové 

dokumentace a na přeložku ČEZ.

4596 Ul. Nádražní - u budovy ČD (demolice) 900 000,00 -286 909,68 613 090,32 Snížení rozpočtu - finanční prostředky byly zmrazeny, akce byla ukončena.

4340 Parkovací plochy ul. Pionýrů – u MŠ 25 000,00 -12 900,00 12 100,00 Snížení rozpočtu - finanční prostředky byly zmrazeny a nebudou v tomto roce 

použity. Prostředky byly určeny na dopracování projektové dokumentace.

2257 Parkovací plochy ul. Slavíčkova - nad 

Chráněným bydlením

70 000,00 -8 290,00 61 710,00 Snížení rozpočtu - finanční prostředky byly zmrazeny a nebudou v tomto roce 

použity. Finanční prostředky byly určeny na dopracování projektové dokumentace.

3955 Parkovací plochy ul. Švabinského - 

vnitroblok

60 000,00 -5 550,00 54 450,00 Snížení rozpočtu - finanční prostředky byly zmrazeny a nebudou v tomto roce 

použity. Prostředky byly určeny na dopracování projektové dokumentace.
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Název Aktuální 

rozpočet

Návrh změny Rozpočet po 

změně

PoznámkaČíslo prvku

Nazev 1 : 001 PŘÍJMY4611 Parkovací plochy ul. Sv. Čecha - 

demolice

600 000,00 -43 400,00 556 600,00 Snížení rozpočtu - finanční prostředky byly zmrazeny. Jedná se o úsporu z 

výběrového řízení. Finanční prostředky byly určeny na projektovou dokumentaci na 

demolici bytových domů v ul. Hornická, Heyrovského a Svatopluka Čecha (odkup 

od Sokolovské uhelné). Dokumentace byla dokončena a předána v 02/2020.

4614 Parkovací plochy ul. Hornická 250 000,00 -130 000,00 120 000,00 Snížení rozpočtu z důvodu úspory ve výběrovém řízení. Finanční prostředky byly 

určeny na zpracování projektové dokumentace na parkoviště po demolici bytového 

domu odkoupeného do Sokolovské uhelné.

4616 Parkovací plochy ul. Heyrovského 220 000,00 -100 000,00 120 000,00 Snížení rozpočtu z důvodu úspory ve výběrovém řízení. Prostředky byly určeny na 

zpracování projektové dokumentace na parkoviště po demolici bytového domu 

odkoupeného do Sokolovské uhelné.

4624 Parkovací plochy ul. Běžecká – za 

DDM

20 000,00 -3 060,00 16 940,00 Snížení rozpočtu - finanční rostředky byly zmrazeny a nebudou v tomto roce 

použity. Prostředky byly určeny na dopracování projektové dokumentace.

4697 Parkovací stání - ul. Karla Čapka 600 000,00 -561 280,00 38 720,00 Snížení rozpočtu - finanční prostředky byly zmrazeny a nebudou v tomto roce 

použity. Prostředky byly určeny na vybudování parkovacích míst v ul. K. Čapka.

1664 Stavební úpravy přechodů pro chodce 50 000,00 -50 000,00 0,00 Snížení rozpočtu - finanční prostředky byly zmrazeny a nebudou v tomto roce 

použity. Finanční prostředky byly určeny na zpracování projektové dokumentace na 

vybrané přechody pro chodce.

3898 Infrastruktura mateřských škol 5 500 000,00 -5 500 000,00 0,00 Snížení rozpočtu - finanční prostředky byly zmrazeny a nebudou v tomto roce 

použity. Prostředky byly určeny na vybudování bezbariéry v MŠ Kosmonautů. Již v 

rámci schvalování rozpočtu na rok 2020 bylo předesíláno, že prostředky budou 

využity pouze v případě dotace. Hledá se vhodná výzva.

4706 MŠ, ul. Pionýrů - zateplení a 

odvětrávání skladu nářadí, 

vzduchotechnika

390 000,00 -386 975,00 3 025,00 Snížení rozpočtu - finanční prostředky byly zmrazeny a nebudou v tomto roce 

použity.

4738 Mateřské školy - odvádění dešťových 

vod

200 000,00 -80 000,00 120 000,00 Snížení rozpočtu - prostředky byly určeny na zpracování projektové dokumentace 

na retenci dešťových vod. Jedná se o úsporu vzešlou z výběrového řízení.

4498 ZŠ, ul. Pionýrů - vestavba šaten do 

učebních pavilonů

2 700 000,00 -2 668 000,00 32 000,00 Snížení rozpočtu - finanční prostředky byly zmrazeny a nebudou v tomto roce 

použity - z důvodu finalizace rozsahu projektu vychází celkový rozpočet akce vyšší.

4499 ZŠ, ul. Rokycanova - sportovní zázemí 

na p.p.č. 77/4

2 017 720,00 -68 684,16 1 949 035,84 Snížení rozpočtu - akce je ukončena.
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Název Aktuální 

rozpočet

Návrh změny Rozpočet po 

změně

PoznámkaČíslo prvku

Nazev 1 : 001 PŘÍJMY4500 ZŠ, ul. B. Němcové - oplocení areálu, 

II. etapa

800 000,00 -800 000,00 0,00 Snížení rozpočtu - finanční prostředky byly zmrazeny a nebudou v tomto roce 

použity. Umístění plotu bude navrženo až po vyřešení budoucího využití 

sousedního pozemku vedle základní školy.

4709 ZŠ, ul. Rokycanova - dvorní trakt 100 000,00 -100 000,00 0,00 Snížení rozpočtu - finanční prostředky byly zmrazeny a nebudou v tomto roce 

použity. Prostředky byly určeny na zpracování studie dvorního traktu.

4708 ZŠ, ul. Rokycanova - vestavba 4 tříd a 

soc. zázemí na půdě vč. rekonstrukce 

krovu a střechy

150 000,00 -58 818,03 91 181,97 Snížení rozpočtu - finanční prostředky byly zmrazeny. Prostředky byly určeny na 

zpracování studie dalšího využití půdních prostor. Jedná se o úsporu vzešlou z 

výběrového řízení.

4739 Základní školy - odvádění dešťových 

vod

220 000,00 -90 000,00 130 000,00 Snížení rozpočtu - finanční prostředky byly určeny na zpracování projektové 

dokumentace na retenci dešťových vod. Jedná se o úsporu vzešlou z výběrového 

řízení.

4744 ZŠ, ul. Pionýrů - úprava zahrady a 

rekonstrukce skleníku

1 000 000,00 -926 000,00 74 000,00 Snížení rozpočtu - finanční prostředky byly zmrazeny a nebudou v tomto roce 

použity. Prostředky byly určeny na vybudování nového skleníku a úpravy zahrady. 

Projekt je připravován dle podmínek konkrétního dotačního programu. Vyhlášení 

výzvy k podávání žádostí o dotaci se očekává z kraje roku 2021.

4711 DDM - zahradní altány pro akce a 

činnosti pro volně příchozí

300 000,00 -295 160,00 4 840,00 Snížení rozpočtu - finanční prostředky byly zmrazeny a nebudou v tomto roce 

použity.

4741 DDM - odvádění dešťových vod 80 000,00 -43 147,00 36 853,00 Snížení rozpočtu - finanční prostředky byly určeny na zpracování projektové 

dokumentace na retenci dešťových vod. Jedná se o úsporu vzešlou z výběrového 

řízení.

4742 Stavební úpravy levého křídla MDK 

(PD)

400 000,00 -200 000,00 200 000,00 Snížení rozpočtu - finanční prostředky byly zmrazeny. Finanční prostředky byly 

určeny na zpracování projektové dokumentace na apartmány. Jedná se o úsporu 

vzešlou z výběrového řízení.

4062 Zimní stadion - šatny 4 550 000,00 -840 000,00 3 710 000,00 Snížení rozpočtu - finanční prostředky byly určeny na II. etapu stavebních úprav 

šaten zimního stadionu. Jedná se o úsporu vzešlou z výběrového řízení.

3457 Areál Baník - tenis 6 464 284,83 -67 939,55 6 396 345,28 Snížení rozpočtu - finanční prostředky byly určeny na rekonstrukci zázemí pro 

tenisty. Akce byla dokončena.

3639 Projektová dokumentace, inženýrská 

činnost

1 500 000,00 -150 000,00 1 350 000,00 Multifunkční objekt v areálu Baník Sokolov

Snížení rozpočtu - finanční prostředky byly  určeny na zpracování projektové 

dokumentace stavebních úprav šaten fotbalu. Jedná se o úsporu vzešlou z 

výběrového řízení.
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Název Aktuální 

rozpočet

Návrh změny Rozpočet po 

změně

PoznámkaČíslo prvku

Nazev 1 : 001 PŘÍJMY4713 Areál Baník - pořízení časomíry 450 000,00 -450 000,00 0,00 Snížení rozpočtu - finanční prostředky byly zmrazeny a nebudou v tomto roce 

použity.

4714 Metropolitní optická síť 1 000 000,00 -1 000 000,00 0,00 Snížení rozpočtu - finanční prostředky byly zmrazeny. Město upustilo od záměru 

budovat vlastní optickou síť.

Odbor rozvoje města celkem 61 491 293,83 -39 416 875,15 22 074 418,68

-

4763 Smuteční síň - ozvučení 125 000,00 -45 000,00 80 000,00 Snížení rozpočtu - dle cenových nabídek byla částka na ozvučení navýšena na 125 

000,- Kč. Zakázku se podařilo zrealizovat za 79 700,- Kč.

4125 Výroba krytu na kašnu 100 000,00 -100 000,00 0,00 Snížení rozpočtu - "zmrazené" finanční prostředky nebudou čerpány z důvodu 

nouzového stavu.

1797 Mobiliář 1 962 405,30 -1 900 000,00 62 405,30 Hřiště

Snížení rozpočtu - "zmrazené" finanční prostředky nebudou čerpány z důvodu 

nouzového stavu.

4789 Nákup pozemků - od LČR 9 700 000,00 -9 298 000,00 402 000,00 Snížení rozpočtu - nákup nebude v roce 2020 realizován.

Odbor správy majetku celkem 11 887 405,30 -11 343 000,00 544 405,30

-

4751 Nádražní 2245 - dopravní terminál - 

úprava sociálního zařízení

500 000,00 -500 000,00 0,00 1) Přesun finančních prostředků ve výši 300 000 Kč na novou investiční akci: 

Přestavba sociálního zařízení b.j. č.8, ulice J.K.Tyla (prvek 4848).

2) Snížení rozpočtu ve výši 200 000 Kč v rámci úsporných opatření ("zmrazené" 

prostředky).

4868 Přestavba sociálního zařízení b.j. č.8, 

ulice J.K.Tyla 1568

0,00 300 000,00 300 000,00 Navýšení rozpočtu na přestavbu sociálního zařízení v bytové jednotce č. 8 - ulice J. 

K. Tyla 1568. Kryto přesunem z akce: Nádražní 2245 - DT - úprava sociálního 

zařízení (prvek 4751).

4750 Komenského 77 - přestavba garáží na 

výrobní dílny - PD

300 000,00 -300 000,00 0,00 Snížení rozpočtu v rámci úsporných opatření ("zmrazené" prostředky).

4494 Přestavba vybraných nízkonákladových 

bytů na bezbariérové 

547 690,00 -256 800,00 290 890,00 Snížení rozpočtu v rámci úsporných opatření ("zmrazené" prostředky).

4767 Stavební úpravy objektu Staré náměstí 

č.p. 133 (PD)

800 000,00 -751 600,00 48 400,00 Snížení rozpočtu v rámci úsporných opatření ("zmrazené" prostředky).

Sokolovská bytová celkem 2 147 690,00 -1 508 400,00 639 290,00

75 726 389,13 -52 468 275,15 23 258 113,98

337 216 658,03 -88 282 176,33 248 934 481,70VÝDAJE CELKEM

Název inv.střediska : Odbor správy majetku

Název inv.střediska : Sokolovská bytová Sokolov, s.r.o.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM
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ZÁVĚREČNÁ REKAPITULACE

A. ZDROJE

A.1. PŘÍJMY CELKEM -233 193,66

CELKOVÉ ZDROJE -233 193,66

B. VÝDAJE

B.1. BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM -35 813 901,18

B.2. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM -52 468 275,15

CELKOVÉ VÝDAJE -88 282 176,33

C. VÝSLEDNÉ SALDO   (+ PŘEBYTEK / - SCHODEK) 88 048 982,67

REKAPITULACE ÚČELOVĚ VÁZANÝCH PROSTŘEDKŮ ROZPOČTU ROKU 2020:

Název Aktuální rozpočet Návrh na změnu
Rozpočet po 

změně

101 270 631,87 -5 742 267,33 95 528 364,54

REKAPITULACE ÚČELOVĚ VÁZANÝCH PROSTŘEDKŮ ZÍSKANÝCH DO ROZPOČTU MĚSTA 

NAD RÁMEC PLÁNOVANÉHO ROZPOČTU V ROCE 2020:
Dotace na Novostavbu pobytového zařízení v ul. Sokolovská  40 000 000,00 (+25 mil. rok 2021)

Podíl na nerozděleném zisku společnosti Sotes 20 000 000,00

Náhrada od společnosti ČEPS a.s. 5 000 000,00

Dotace na kompenzaci výpadku daňových příjmů 28 791 250,00

0,00 93 791 250,00 93 791 250,00

1) NA BUDOUCÍ ZÁMĚRY MĚSTA A PŘÍPADNÉ 

VÝPADKY DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ

2) NA FINANCOVÁNÍ INVESTIC  MĚSTA ROCE 2021

23



(v Kč)

t e x t jednotlivě celkem

1 542 744,70

1. Přijaté transfery 1 542 744,70

a) neinvestiční účelová dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na projekt -Notes 

strážníka Pavla - dotace KK (v rámci podpory aktivit v oblasti prevence kriminality)

50 000,00

b) investiční účelová dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na projekt - DDM - 

výstavba semaforů dětského dopravního hřiště včetně jejich napojení 

250 000,00

c) neinvestiční účelová dotace na projekt - Obědy do škol v Karlovarském kraji 

2020/2021 (rozpis viz výdaje bod 4.1.a) z Operačního programu potravinové a 

materiální pomoci

1 052 744,70

d) neinvestiční účelová dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na projekt - Sokolovské 

infocentrum – tvorba webových stránek, zhotovení propagačních materiálů města 

Sokolov (určeno pro MDK)

40 000,00

e) neinvestiční účelová dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na akci - Průvod čertů 

2020 ( určeno pro MDK)

150 000,00

1 292 744,70

1. Městská policie 50 000,00

1.1.  n a v ý š e n í  rozpočtu 

a) na realizaci projektu - Notes strážníka Pavla (pořízení motivačních a výukových

předmětů preventivního charakteru)

50 000,00

 - kryto účelovou dotací z Karlovarského kraje

2. Odbor rozvoje města 0,00

2.1.  n a v ý š e n í  rozpočtu 

a) na realizaci projektu - DDM - výstavba semaforů dětského dopravního hřiště včetně

jejich napojení 

250 000,00

 - kryto účelovou dotací z Karlovarského kraje

2.2.  s n í ž e n í   rozpočtu 

a) na akci: DDM - semafory včetně připojení - jednalo se o vlastní prostředky určené

na předfinancování akce uvedené pod bodem 2.1. a) do doby získání dotace

-250 000,00

ZPRÁVA Č. 24/12ZM/2020 - 24.09.2020

D O D A T E K  č. 1

ke změně rozpočtu města Sokolov - č. RO200008

I. NAVÝŠENÍ PŘÍJMOVÉ ČÁSTI CELKEM

II.  NAVÝŠENÍ VÝDAJOVÉ ČÁSTI CELKEM
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3. Základní škola Sokolov, Rokycanova 258 0,00

3.1.  přesun v rámci účelových prostředků

a) 1) snížení rozpočtu:

 - příspěvek na pronájem tělocvičny Jiskra (schválený rozpočet 100 000 Kč; po úpravě

70 000 Kč) 

-30 000,00

2) navýšení rozpočtu:

 - příspěvek na dohledovou službu (schválený rozpočet 225 000 Kč; po úpravě 255

000 Kč)

30 000,00

4. Příspěvkové organizace 1 052 744,70

4.1.  n a v ý š e n í  rozpočtu 

a) na realizaci projektu - Obědy do škol v Karlovarském kraji 2020/2021

z toho:

Mateřská škola Sokolov, Pionýrů 1344 123 989,25

Mateřská škola Sokolov, Marie Majerové 1650 75 051,90

Mateřská škola Sokolov, Vítězná 725 57 319,50

Mateřská škola Sokolov, Alšova 1746 125 086,50

Mateřská škola Sokolov, Kosmonautů 1881 158 881,80

Základní škola Sokolov, Běžecká 2055 192 055,50

Základní škola Sokolov, Švabinského 1702 111 720,00

Základní škola Sokolov, Křižíkova 1916 208 640,25

 - kryto účelovou dotací z Karlovarského kraje

5. Městský dům kultury Sokolov 190 000,00

5.1.  n a v ý š e n í  rozpočtu 

a) na realizaci projektu - Sokolovské infocentrum – tvorba webových stránek,

zhotovení propagačních materiálů města Sokolov

40 000,00

 - kryto účelovou dotací z Karlovarského kraje

b) na realizaci akce - Průvod čertů 2020 150 000,00

 - kryto účelovou dotací z Karlovarského kraje

250 000,00

V Sokolově dne 24.09.2020

III. SALDO ÚPRAV - PŘEBYTEK
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