MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE

USNESENÍ
Příloha č. 2 k zápisu
z 32. zasedání zastupitelstva města konaného dne 13.12.2017
v klubovně tělocvičny ZŠ v Městě Albrechticích
číslo usnesení

termín

zodpovídá

17/32/602 schválilo
návrhovou komisi ve složení: pp. Dagmar Horáková, Marie Michálková, Karel Gančarčík
a ověřovatele zápisu ve složení: pp. Mgr. Andrea Černá, Libor Švec
17/32/603 schválilo
program jednání 32. ZM
17/32/604 schválilo
rozpočet Města Město Albrechtice na rok 2018 včetně rozpočtů fondů dle předloženého
materiálu v členění na příjmy ve výši 75 120 589,00 Kč a financování 10 545 244,00 Kč a
výdaje ve výši 85 665 833,00 Kč. Závazným ukazatelem rozpočtu je odvětvové členění
(paragraf)
FO
17/32/605 schválilo
závazný ukazatel pro příspěvkové organizace města na rok 2018 v celkové výši 7 602 000,00
Kč, kdy příspěvek na provoz pro Mateřskou školu na rok 2018 je stanoven ve výši 2 502 000,00
Kč a příspěvek na provoz pro Základní školu na rok 2018 je stanoven ve výši 5 100 000,00 Kč
FO
17/32/606 schválilo
neinvestiční transfery a příspěvky pro rok 2018 ve výši 308 285,00 Kč v členění:
příspěvek sdružení I/ 57
příspěvek Okresní knihovně Bruntál
příspěvek Euroregion Praděd
Sdružení obcí Osoblažska
příspěvek Svazu obcí a měst
příspěvek Mikroregion Krnovsko
FK Avízo Štít Albrechtic
Celkem:

19 000,00
80 000,00
19 000,00
50 000,00
12 500,00
66 785,00
61 000,00
308 285,00
FO

17/32/607 schválilo
neinvestiční transfer na veřejnou finanční podporu v oblasti sportovní a kulturní v roce 2018 ve
výši 1 150 000,- Kč
FO + MÍSTOSTAROSTA
1

17/32/608 schválilo
neinvestičního transferu na veřejnou finanční podporu v sociální oblasti v roce 2018 ve výši
500 000,00 Kč
FO + SO
17/32/609 schválilo
plán hospodářské činnosti Města Město Albrechtice na rok 2018. Náklady na rok 2018 v plánu
hospodářské činnosti jsou ve výši 16 126 722,00 Kč a výnosy ve výši 12 037 008,00 Kč, ztráta
je ve výši 4 089 714,00 Kč
FO
17/32/610 schválilo
změny rozpočtu Města Město Albrechtice roku 2017 - rozpočtové opatření č. 11/2017 dle § 16,
odst. 3, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném
znění, se snížením rozpočtu v oblasti příjmů o 239 427,00 Kč a snížení výdajů o
1 821 854,00 Kč a snížení financování o 1 585 427,00 Kč
FO
17/32/611 schválilo
Změnu plánu hospodářské činnosti Města Město Albrechtice č. 4/2017:
Plán hospodářské činnosti : náklady
snížení o
Celkem náklady:

25 521 341,00
- 250 000,00
25 271 341,00

Plán hospodářské činnosti: výnosy
snížení o
Celkem výnosy:
Zisk

31 045 858,00
-48 470,00
30 997 388,00
5 726 047,00
FO

17/32/612 schválilo
přenesení pravomoci Zastupitelstva města na Radu města pro přijetí rozpočtového opatření č.
12/2017 a změny plánu hospodářské činnosti č. 5/2017
RM
17/32/613 schválilo
pověření pro vedoucí finančního odboru k provádění níže uvedených úkonů ke schválenému
rozpočtu roku 2018:
1. zpracování rozpisu schváleného rozpočtu v plném členění dle vyhlášky o rozpočtové skladbě
č. 323/2002 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků a k prováděním změn v členění dle platné
legislativy,
2. opravami druhového členění (položek) v rámci závazných ukazatelů odvětvového členění
(paragrafů) schváleného rozpočtu beze změny celkového objemu schválených finančních
prostředků,
3. opravami účelového znaku, nástroje a zdroje u příjmů a výdajů, které jsou financovány z
veřejných rozpočtů a EU v souladu s číselníky MF, poskytovatelů dotací a dotačními programy.
4. k odvodu nevyčerpaných účelově vázaných dotací z veřejných rozpočtů pokud by mělo dojít
k časovému nesouladu mezi požadovaným odvodem a schválením v orgánu obce. Tento odvod
bude následně (v nejbližším termínu) schválen formou rozpočtového opatření roku 2018.
FO
2

17/32/614 schválilo
Pravidla pro poskytování dotací v sociální oblasti z rozpočtu města Město Albrechtice na dotace
poskytované od roku 2018
MÍSTOSTAROSTA

........................................................
Luděk Volek
starosta
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