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 M Ě S T O   Ž L U  T  I C E 
 Městský úřad – účtárna 

 Velké  náměstí  144,  364 52   Žlutice 
 
 

Ve Žluticích dne 20. 5. 2020 
 
 
     Dle § 16, odst. 3, zákona č. 250/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti 
s nařízením nouzového stavu v důsledku pandemie COVID-19 a jako výsledek průběžné řídící 
finanční kontroly bylo schváleno na jednání ZM/2020/15/12b dne 27. dubna 2020 
  
 

r o z p o č t o v é   o p a t ř e n í   č. 5/2020/ZM 
snížení daňových příjmů a příjmů z neuskutečněných akcí, 

snížení výdajů neuskutečněných či přesunutých akcí na rok 2021 
 
 
Příjmy: POL 1111 daň z příjmů FO-závislá činnost, 1112 daň z příjmů FO-OSVČ,  
  1113 daň z příjmů FO-vybíraná srážkou, 1121-daň z příjmů PO, 1211-DPH                                           
  - snížení daňových příjmů o 7% schváleného rozpočtu       -2 496 000,00  Kč 
                                                                        
  POL 1342-poplatek z pobytu, 1361-správní poplatky svatby, 1381-daň  
  z hazardních her, ODPA 3314-knihovna, 3315-muzeum, 3319-kultura mimo 
  sál KD, 3392-kultura v sále KD, 6171-úřad režijní poplatky svatby      
  - snížení cca o polovinu schváleného rozpočtu na v. u. položkách, 
    jedná se o správní poplatky a poplatky ze svateb, čtenářské poplatky   
    v knihovně, vstupné v muzeu, vstupné z neuskutečněných kulturních akcí  
    pořádaných v kulturním domě i mimo něj                      -343 000,00  Kč        
 
 
Výdaje: ODPA 2212 cesta ke hřbitovu          -2 000 000,00  Kč  
  ODPA 2219 chodník Nádražní          -1 900 000,00  Kč 
             parkovací stání Vítězná 424-425            300 000,00  Kč 
  ODPA 2333 čištění řeky Střely               -10 000,00  Kč  
  ODPA 3311 Žlutické divadelní léto              -85 000,00  Kč 
  ODPA 3319 stavění Máje, čarodějnice              -20 000,00  Kč 
                       Dětský den              -120 000,00  Kč 
            Spolkový den koupaliště Dolánka             -50 000,00  Kč 
            Žlutická pouť              -360 000,00  Kč 
  ODPA 3421 úprava jízdárny-ovál Mlýnská k Lomnice          -300 000,00  Kč 
  ODPA 3549 dotační program města=granty           -285 000,00  Kč 
  ODPA 3639 okna, stavební úpravy průčelí 156           -900 000,00  Kč  
             monitorovací zpráva Ekoškolka MŠ   -5 000,00  Kč  
             nové vývěsky Žlutice+obce            -100 000,00  Kč  
             studie „Obnova Velkého náměstí Žlutice“            -50 000,00  Kč  
             PD rekonstrukce Poděbradova ulice          -900 000,00  Kč  
             úprava sálu kulturního domu           -300 000,00  Kč 
  - jedná se o výdaje spojené s akcemi, které se buď neuskuteční nebo se jejich  
    realizace přesune na příští rok. 
    Parkovací stání ve Vítězné ulici před panelovými domy 424-425 bude   
    realizováno v plném rozsahu. Práce budou navýšeny o 300 tis. Kč.  
    Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci Poděbradovy ulice  
    bude pozastaveno, ponecháno 36 tis. Kč na geodetické zaměření, které probíhá. 
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Příjmy celkem:     -2 839 000,00  Kč 
Výdaje celkem:     -7 085 000,00  Kč 
Financování celkem:    -4 246 000,00  Kč (ponížení rozdílu mezi příjmy a výdaji) 
 
                  
 
 
 
           


