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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 10. 2. 2021 
 
     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 dne 25. ledna 2021 usnesením 
ZM/2021/22/9 
  
 

r o z p o č t o v é   o p a t ř e n í   č. 1/2021/ZM 
 
 
Výdaje:    3639 Komunální služby, POL 5137 nákup drobného 
     hmotného dlouhodobého majetku, POL 6122 stroje           285 000,00  Kč  
     - použito na odkup DHDM a strojů dle odhadu v celkové výši 
       =285 tis. Kč vč. DPH                
 
Příjmy:    POL 4112 neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci   
     souhrnného dotačního vztahu              141 900,00  Kč 
     - dorozpočtování globální dotace ze SR, ve schváleném 
       rozpočtu uvedena částka 2 600 tis. Kč, skutečná výše 2 741 900,00 Kč  
 
Financování:    POL 8115 změna stavu krátkodobých prostředků  
     na bankovních účtech               143 100,00  Kč 
     - zapojení přebytků hospodaření minulých let, zůstatek na účtu 
 
 
Výdaje:    ODPA 6171 Činnost místní správy, POL 5222 neinvestiční 
     transfery spolkům       20 000,00  Kč 
 
Financování:    POL 8115 změna stavu krátkodobých prostředků  
     na bankovních účtech      20 000,00  Kč 
     - poskytnutí neinvestičního příspěvku na činnost služby –  
       Terénní program Karlovarsko pro Světlo Kadaň z. s. 
       (zapojení přebytků hospodaření minulých let, zůstatek na účtu)     
 
 
Příjmy:    POL 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního 
     rozpočtu             -9 452 011,63  Kč  
 
Financování:    POL 8115 změna stavu krátkodobých prostředků  
     na bankovních účtech            9 452 011,63  Kč 
     - přijetí dotace na Sběrný dvůr Žlutice od MPO bylo  
       plánováno v rozpočtu na rok 2021. Dotaci jsme obdrželi 
       již v roce 2020, tím snižujeme nárok na dotaci v rozpočtu 2021 
       na 185 130,01 Kč (přiznaná dotace - Rozhodnutí 9 637 141,64 Kč, 
       přišlo 9 452 011,63 Kč). 
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Výdaje:     ODPA 3634 Lokální zásobování teplem, POL 6313 investiční 
      transfer              2 326 445,28  Kč 
Financování:    POL 8115 změna stavu krátkodobých prostředků        2 326 445,28  Kč              
     - poskytnutí příplatku mimo základní kapitál dle Smlouvy 
        o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál akciové společnosti 
        Žlutická teplárenská (dále jen Smlouva). 
        V rozpočtu města na rok 2020 byla tato částka připravena,  
        ale nebyla projednána a schválena Smlouva, na základě které 
        mohlo dojít k převodu peněz.   
        Jedná se o poskytnutí finančních zdrojů na projekt „Filtrace spalin 
        a využití tepla spalin ke zvýšení účinnosti provozu“ 
 
 
Příjmy celkem:    -9 310 111,63  Kč 
Výdaje celkem:     2 631 445,28  Kč 
Financování celkem:  11 941 556,91  Kč 
 
           


