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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 24. 6. 2020 
 
 
     Dle § 16, odst. 3, zákona č. 250/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a jako výsledek 
průběžné řídící finanční kontroly bylo schváleno na jednání ZM/2020/17/11 dne 22. června 
2020 
  
 

r o z p o č t o v é   o p a t ř e n í   č. 8/2020/ZM 
 
 
Financování- POL 8123 dlouhodobé přijaté půjčené prostředky                 9 235 000,00  Kč 
-„příjmy“: přijetí úvěru od ČSOB v plné výši na „Bydlení na zámku“,         
  jelikož v tomto roce nelze průběžně čerpat dotaci z MMR. 
  Ve schváleném rozpočtu spoluúčast města ve výši 3 515 tis. Kč, 
  nyní celkem připraveno 12 750 tis. Kč                                                                     
    
Výdaje: ODPA 3612 bytové hospodářství „Bydlení na zámku“          9 235 000,00  Kč 
     - realizace díla dle SoD – stavební práce, investiční výdaje 
 
 
Financování- POL 8123 dlouhodobé přijaté půjčené prostředky            980 000,00  Kč 
-„příjmy“: přijetí úvěru od ČSOB v částečné výši na „Sběrný dvůr Žlutice“ 
  Ve schváleném rozpočtu spoluúčast města ve výši 4 743 tis. Kč, 
  RO č. 6/2020/ZM zapojena dotace MŽP ve výši 9 637 tis. Kč 
  (možnost průběžného čerpání). Nyní celkem připraveno 
  14 380 tis. Kč                                        
 
Výdaje: ODPA 3725 Využívání a zneškodňování komunálního              
  odpadu „Sběrný dvůr Žlutice“              980 000,00  Kč  
  - realizace díla dle SoD – stavební práce, investiční výdaje 
 
 
Financování- POL 8115 změna stavu krátk. finančních prostředků            378 380,00  Kč 
-„příjmy“: zapojení přebytku minulých let. 
 
 
Výdaje: ODPA 3639 Komunální služby, POL 6130 pozemky           378 380,00  Kč 
  - nákup pozemků v k. ú. Radotín, jednání probíhala již 
    v roce 2019. V současné době jsou zrealizované prodeje 
    nemovitostí buď v nedostatečné výši a nebo jen plánované= 
    =smluvně nezajištěné, které zatím nemůžeme do rozpočtu 
    zapojit. „Vypůjčíme“ si je z financování, po zasmluvnění 
    zapojíme příjmy a vrátíme na financování (ponížíme rozdíl 
    mezi příjmy a výdaji) 
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Výdaje: ODPA 2212 Silnice, POL 5169, ORJ 2220                    -200 000,00  Kč 
  - zimní údržba místních komunikací 
  ODPA 3722 Sběr, svoz a nakládání s komun. odpadem           200 000,00  Kč 
  - nové nastavení smluvního vztahu s dodavatelem služeb 
    ve věci nakládání se směsným komunálním odpadem 
 
  ODPA 2219 Ostatní komunikace, POL 5169, ORJ 2220          -300 000,00  Kč 
  - zimní údržba ostatních ploch, parkovišť, chodníků 
  ODPA 3725 Sběr, svoz a nakládání s tříděným odpadem         300 000,00  Kč           
  - provoz Sběrného dvora v areálu TS Žlutice, nastavení 
    nových smluvních podmínek 
                
    
Výdaje: ODPA 3631 Veřejné osvětlení, POL 5171 opravy          -188 000,00  Kč 
  ODPA 3631 Veřejné osvětlení, POL 5123              -65 000,00  Kč 
  podlimitní technické zhodnocení                 
   
  ODPA 3631 Veřejné osvětlení, POL 6121 investice           253 000,00  Kč 
  - přesun v rámci ODPA na investiční výdaje spojené 
    s rekonstrukcí VO v Poděbradově ulici.    
 
 
Výdaje: ODPA 2144 koupaliště Dolánka, POL 5137 DHDM   -3 000,00  Kč 
  ODPA 2144 koupaliště Dolánka, POL 5171 opravy    -7 000,00  Kč 
  
  ODPA 2144 koupaliště Dolánka, POL 6121 nová buňka 10 000,00  Kč 
  - přesun v rámci ODPA na investiční výdaje spojené 
    se zprovozněním nové buňky dle CN TS Žlutice 
    (uzemnění buňky, revize elektroinstalace, protipožární  
    zabezpečení) 
 
 
Výdaje: ODPA 3639 Komunální služby, POL 6122, ORJ 5512            -40 000,00  Kč 
  ODPA 5512 Požární ochrana-dobrovolná část    40 000,00  Kč 
  Přesun prostředků na odpovídající ODPA 5512. Jedná 
  se o účetní operaci. Při schvalování rozpočtu na rok 2020 
  bylo požadováno mít finance na „jednom místě“. Při realizaci      
  díla je vhodné mít je na odpovídajícím ODPA Požární ochrana - 
  - dobrovolná část – nákup nafukovacího stanu s příslušenstvím 
  a přívěsný vozík pro Žlutice. 
 
 
 
Příjmy celkem:              0,00  Kč 
Výdaje celkem:     10 593 380,00  Kč 
Financování celkem:   -10 593 380,00  Kč      
- z toho - úvěr ČSOB   -10 215 000,00  Kč               
- minulá léta                      -378 380,00  Kč     
                              


