Rozpočtové opatření

Organizace:

Městys Cítoliby

č. 7 RO 07/ZM/2019 - kompostéry ze dne
30.10.2019

Zeměšská 219, 439 02 Cítoliby
IČ 00556262
SU AU Kap Para Pol Uz Org ZJ Nás Zdr Důvod

Příjmy

Výdaje

Financování

231 0030 00 3725 5137 00000 9009 000 000 0 Kompostéry z vl.prostředků městyse

0,00

110 000,00

0,00

231 0030 00 3726 6349 00000 0000 000 000 0 Kompostéry MLP z dotace od KÚÚK

0,00

40 000,00

0,00

231 0030 00 0000 8115 00000 0000 000 000 0 Financování - výdaje

0,00

0,00

150 000,00

Radní předložili zastupitelům informace o postupu získání kompostérů a s tím související návrh Rozpočtového opatření č. 07/ZM/2019: 111 kusů kompostérů z
dotace přiznané MLP bylo převzato a v průběhu října 2019 vydáno občanům na základě Smlouvy o výpůjčce a darování. Vzhledem ke skutečnosti, že zájem ze
strany občanů byl větší, než přidělené kompostéry, podal MLP žádost ke Krajskému úřadu o dotaci na zbývající část. Cítoliby požadovali poskytnutí dalších 50 kusů.
Dle informace MLP bude bude požadovaná dotace poskytnuta, ale aby byla ve výši 70% pořizovacích nákladů, je nutné ponížit počet požadovaných kompostérů na
cca 60%. RM svým usnesením č. 256/2019 z 16.10.2019 od MLP požaduje informaci o počtu kompostérů připadajících na Cítoliby z dotace od KÚÚK a souhlasí s
pořízením zbývajících kompostérů z vlastních prostředků městyse a pověřuje ekonomku zapracováním předpokládané částky 150 tis. Kč do rozpočtové změny:
předpoklad 40 tis. Kč spoluúčast městyse na dotaci od KÚÚK (60% = 30 kompostérů) a předpoklad 110 tis. Kč pořízení 25 kompostérů z vlastních prostředků
městyse. žádost o poskytnutí kompostéru k dnešnímu dni podalo celkem 163 občanů, zbývá pokrýt požadavek 52 občanů. Kompostéry zbývajícím občanům budou
předány za stejných podmínek jako při první vlně, tj. na základě Smlouvy o výpůjčce a darování (5 let výpůjčka a následné darování ošetřené jednou smlouvou).
Usnesení 9. ZM dne 30.10.2019, č. 36/2019: Zastupitelé schválili předložený návrh na pořízení chybějících kompostérů k pokrytí žádostí od občanů a Rozpočtové
opatření č. 07/ZM/2019 spočívající v navýšení výdajových položek paragrafu 3726 o částku 150.000,- Kč krytou z finančních rezerv městyse na běžných účtech.
Hlasování: 11 pro (Borl, Gregorová, Hejlíková, Hronková, Jindřich, Kučera, Makarius, Malínek, Oliva, Šponiar, Varmužová), 0 proti, 0 se zdržel

Celkový souhrn za RO

č. 7 RO 07/ZM/2019 - kompostéry ze dne 30.10.2019

Příjmy :
zvýšení
Výdaje :
zvýšení
Financování - změna celkem

0,00
150 000,00

-

Petr Jindřich, starosta městyse

snížení
snížení

0,00 =
rozdíl
0,00 =
rozdíl
150 000,00 <-> Kontrola

Blanka Hejlíková, hlavní účetní

0,00
150 000,00
-150 000,00

Jitka Wasserbauerová, správce rozpočtu
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