
 

RADA MĚSTA SOKOLOVA 

 
 
 

 

Usnesení 

19. schůze rady, konané dne 04.11.2020 

č. 678/19RM/2020 

 

Změna rozpočtu města Sokolov v roce 2020 - č. RO 200009 

 

I. schvaluje 

1. na základě zmocnění, schváleném usnesením ZM č. 31/8ZM/2019 (bod II.) dne 

05.12.2019, změnu rozpočtu města Sokolov pro rok 2020 - č. RO 200009. 

 

Z: Ing. Barbora Bardonová  

T: 04.11.2020  

R: Navýšení rozpočtu je kryto přijatými dotace a přesunem finančních prostředků v 

rámci dílčích rozpočtů.  

II. schvaluje 

1. v souladu s § 31, odst.1, písm. g) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, příspěvkové organizaci - Mateřská 

škola Sokolov, Kosmonautů 1881 - převod finančních prostředků z rezervního fondu 

do fondu investic ve výši 20 000 Kč. 

 

Z: Ing. Barbora Bardonová  

T: 04.11.2020  

III. doporučuje ZM vzít na vědomí 

1. informaci o realizovaném rozpočtovém opatření č. RO 200009, které bylo schválené 

Radou města Sokolov dne 04.11.2020. 

 

Z: Ing. Barbora Bardonová  

T: 04.11.2020  

 



ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č.RO200009  

 

SCHVÁLENO V  RADĚ MĚSTA SOKOLOV DNE 04.11.2020  

USNESENÍ Č. 678/19RM/2020  
 

A) Na základě usnesení zastupitelstva města (č. 31/8ZM/2019, bod II., a), ze dne 05.12.2019) bylo 

radě města v souladu s ustanovením § 102  odst. 2  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 

znění, svěřeno provádět rozpočtová opatření ve výši poskytnutých individuálních nebo 

průběžných (průtokových) dotací z veřejných rozpočtů, případně též jejich vratek. Zároveň bylo 

radě města uloženo předložit informaci o realizovaném rozpočtovém opatření (v rozsahu tohoto 

zmocnění) zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.  

ROZPIS PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ  (v Kč) 
 

PŘÍJMY:   

Přijaté transfery   
a) Příjem účelové dotace z Karlovarského kraje na nákup automobilu pro 

pečovatelskou službu – určeno pro Sociální služby Sokolov, příspěvková 

organizace (prvek 4922). 

 

 

 

 

+130 325 

 

 

VÝDAJE:   

a) Sociální služby Sokolov, příspěvková organizace (prvek 4923) 

Navýšení rozpočtu na nákup automobilu pro pečovatelskou službu, který je dle 

smlouvy určen pro převoz zaměstnanců pečovatelské služby za uživateli této 

služby, převoz uživatelů (k lékaři, na úřad apod.) a převoz obědů uživatelům 

pečovatelské služby  – kryto účelovou dotací z rozpočtu Karlovarského kraje. 

 

 

 

 

+130 325 

 

 

 

PŘÍJMY:   

Přijaté transfery   
a) Příjem účelové dotace z MPSV na výkon sociální práce pro rok 2020 jako 

mimořádné ohodnocení sociálních pracovníků na obecních úřadech v souvislosti 

s COVID-19 (prvek 4902). 
 

 

 

 

+114 048 

 

VÝDAJE:   

a) Úsek personalistiky (prvek 4903-5) 

Navýšení rozpočtu na mimořádné ohodnocení sociálních pracovníků na 

obecních úřadech v souvislosti s COVID-19  – kryto účelovou dotací z rozpočtu 

MPSV. 

 

 

+114 048 
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B) Na základě usnesení zastupitelstva města (č. 31/8ZM/2019, bod II., bod b), ze dne 05.12.2019) 

bylo radě města v souladu s ustanovením § 102  odst. 2  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v 

platném znění, svěřeno provádět rozpočtová opatření maximálně do výše 3 mil. Kč u jednoho 

projektu (akce) pro zajištění jejich plynulého chodu financování s tím, že nebude použita rezerva. 

Zároveň bylo radě města uloženo předložit informaci o realizovaném rozpočtovém opatření         

(v rozsahu tohoto zmocnění) zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.  

 

ROZPIS VÝDAJŮ  (v Kč) 
 

Dílčí rozpočet: Sociální služby Sokolov, příspěvková organizace  (prvek 4520) 

Navýšení příspěvku na dofinancování provozu organizace v roce 2020. 

 

 

+380 000 

 

 

Dílčí rozpočet:  Odbor sociálních věcí  
Snížení rozpočtu na položce: Ostatní činnosti v sociálních službách (prvek 4480) – 

určeno na dofinancování  příspěvku na provoz příspěvkové organizaci Sociální 

služby Sokolov v roce 2020. 

 

 

-380 000 

 

VÝDAJE CELKEM 0 

 

 

 

C) Mateřská škola Sokolov, Kosmonautů 1881 požádala zřizovatele o souhlas s přesunem finančních 

prostředků z rezervního fondu organizace do fondu investic ve výši 20 tis. Kč. Důvodem je 

rozbitý elektrický sporák a nutnost zakoupit nový, jehož cena dle poptávky činí 105 tis. Kč.        

Ve fondu investic má organizace 90 tis. Kč a zbývající část by pokryla přesunem z rezervního 

fondu. 

 

 


