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l. Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Žatce schvaluje rozpočtové opatření ve výši 635.200,00 Kč, a to navýšení
rozpočtu Města Žatce na rok 2019 z důvodu narovnání výše příspěvku na výkon státní správy
v působnosti obcí na rok 2019 dle rozpisu Krajského úřadu Ústeckého kraje ze dne 16. 1. 2019.
Příjmy: 4112
Příjmy: 4121
Výdaje: 741-6171-5901

+635.200,00 Kč (NIV přijaté transfery ze SR – výkon st. správy)
200,00 Kč (NIV přijaté transfery od obcí)
+ 635.000,00 Kč (Rezervní fond)

2. Zdůvodnění:
V návrhu rozpočtu Města Žatce na rok 2019 byl pod položkou 4112 – neinvestiční přijaté
transfery ze SR – naplánován příspěvek na výkon státní správy ze SR pro rok 2019 ve výši
24.607.000,00 Kč. Částka byla stanovena na základě získaných informací při tvorbě rozpočtu
(navýšeno o 10% oproti příjmu roku 2018). Odhad byl stanoven na tisíce Kč.
Dne 16. 1. 2019 odeslal KÚ Ústeckého kraje na jednotlivé obce rozpis příspěvku na výkon
státní správy v působnosti obcí ze SR. Na jeho základě byl Městu Žatec na rok 2019 (viz.
příloha) přidělen transfer ve výši 25.242.200,00 Kč. Vzhledem ke skutečnosti, že KÚ požaduje
zapojení tohoto příspěvku do rozpočtu měst a obcí na koruny (poskytnutá dotace se do
rozpočtu nezaokrouhluje), předkládáme rozpočtové opatření ve výši 635.200,00 Kč. Jedná se o
narovnání schváleného rozpočtu města na rozpis KÚ.
Rozpočtovým opatřením dojde k celkovému navýšení rozpočtu města na rok 2019 o částku ve
výši 635.000,00 Kč. – navýšení kap. 741 – rezervní fond. Částka ve výši 200,00 Kč bude pouze
přesunuta mezi příjmy, a to mezi transferem ze SR a transferem od obcí.
3. Příloha:
Celková dotace ze SR pro město Žatec na rok 2019

