
 

                         RADA MĚSTA SOKOLOVA 

 
 
 

 

Usnesení 

20. schůze Rady města Sokolova, konaná dne 08.08.2022 

č. 587/20RM/2022 

 

Změna rozpočtu města Sokolov v roce 2022 - č. RO 220004 

 

Rada města Sokolova 

I. schvaluje  

1. v souladu s usnesením Zastupitelstva města Sokolov č. 9/18ZM/2021 (bod II.) ze dne 09.12.2021, 

změnu rozpočtu města Sokolov v roce 2022 - č. RO 220004 dle důvodové zprávy. 

  

R: Navýšení rozpočtu je kryto přijatými dotacemi.  

II. doporučuje ZM vzít na vědomí  

1. informaci o realizovaném rozpočtovém opatření č. RO 220004, které bylo schválené Radou města 

Sokolov dne 08.08.2022. 

 

 

 



ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č.RO220004  

 

SCHVÁLENO V  RADĚ MĚSTA SOKOLOV DNE 08.08.2022  

USNESENÍ Č. 587/20RM/2022  
 

Na základě usnesení zastupitelstva města (č. 9/18ZM/2021, bod II., ze dne 09.12.2021) bylo radě 

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

svěřeno provádět rozpočtová opatření:  

a) ve výši poskytnutých individuálních nebo průběžných (průtokových) dotací z veřejných rozpočtů, 

případně též jejich vratek, 

Příjmová a výdajová část rozpočtu je navýšena ve stejném objemu (nedojde k narušení salda):  

 

Poř.č. Popis Částka v Kč 

1. Příjem neinvestiční účelové dotace z Karlovarského kraje (z programu 

na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality v roce 2022) na 

projekty realizované Městskou policií Sokolov: 

 

Průzkum pocitu bezpečí Sokolov 2022 – 90 000 Kč 

Brožura – SEBEOBRANA pro ženy a seniory – 50 000 Kč. 

 

140 000 

2. Příjem neinvestiční účelové dotace z Karlovarského kraje (z programu 

na podporu aktivit v oblasti prevence rizikového chování dětí a 

mládeže) na projekt: Zdravé třídní kolektivy (určeno pro Základní 

školu Sokolov, Křižíkova 1916). 

 

45 000 

3. Příjem účelové neinvestiční dotace z Ministerstva kultury na projekt – 

Listopadová filmová přehlídka: 50 let Filmového klubu v Sokolově 
(určeno pro Městský dům kultury Sokolov). 

 

40 000 

4. Příjem účelové neinvestiční dotace z Ministerstva kultury  (z programu: 

Veřejné informační služby knihoven) na projekt – Zlepšení 

technologického vybavení Městské knihovny Sokolov. 

 

65 000 

 

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

tohoto zmocnění) zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.  

 

 

 

 


