Finanční odbor
Rozpočtové opatření č. 2 k rozpočtu města Mikulova na rok 2017 Předpokládané příjmy města Mikulov se navyšují o 684 tis. Kč
a) daňové příjmy:
- Upravuje se příjem dobíhajícího odvodu za VHP oproti dani z hazardu příjmy
poukázané do 1. 4. jsou účtovány jako dobíhající odvod - tj. dochází k přesunu mezi
položkami a navyšují se pouze o 4 tis. Kč
Položka
1382
1381

Uz

Orj Org
2700
2700

Částka Účel
440.000 Kč Dobíhající odvod z VHP
-436.000 Kč Daň z hazardu

b) transfery
- do rozpočtu města se zapojuje dotace Ministerstva kultury na financování obnovy kulturních
památek z Programu regenerace ve výši 680 tis. Kč. Dotace je určena na financování obnovy
památky- Zámecká 7 ve výši 500 tis. Kč a obnovy měšťanského domu na ul. Vídeňská 4 ve
výši 180 tis.Kč.
Položka
4116

Uz

Orj Org

Částka Účel
680.000 Dotace program Regenerace

Předpokládané výdaje města Mikulov se zvyšují o 684 tis. Kč

a) z důvodu většího počtu oceněných se navyšují výdaje na odměny za úspěšné reprezentování
města Mikulov v krajských a celostátních soutěžích a olympiádách .
Ocenění za významné
úspěchy

Rozpočet
35.000

Změna
+ 4.000 Kč

b) upravuje se vyčlenění finančních prostředků na individuální dotace a dotačního programu
Podpora rozvoje sportu a v rozpočtu se vytváří položka „rezerva – individuální dotace pro FC“
Rozpočet
Individuální dotace
870.000
Dotační program sport
1.000.000
Rezerva – individuální dotace 0
pro FC

Změna
- 6.000 Kč
-44.000 Kč
50.000 Kč
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c) v kapitole ochrana památek – se upravují výdaje na financování obnovy kulturních památek
v souladu s dotací MK ČR
Majitelé nemovitosti požádali MK o poskytnutí finančních prostředků z rezervy Programu
regenerace MPR pro r. 2017 na opravu fasády – rejstříkové číslo památky 20366/7-1380
Celkové náklady na opravu fasády činí 437.106 Kč.
Oprava by měla být provedena do konce r. 2017.
Na opravu fasády bylo komisí doporučeno poskytnout dotaci ve výši 53.000 Kč z Programu podpora rozvoje v oblasti památkové péče.
Nyní navrhujeme tuto dotaci poskytnout jako povinný podíl města na financování obnovy tj.
přesunout tuto částku z programu.
Rozpočet
50.000 Kč

Změna
+ 180.000 Kč

MPR – obnova měšťanského
domu ul. Vídeňská 4 – dotace
majiteli
MPR - obnova – Zámecká 7 490.000 Kč
dotace
MPR- povinný podíl města na 48.000 Kč
financování obnovy –
Vídeňská 4
Dotační program – podpora
500.000 Kč
v oblasti památkové péče

+500.000 Kč
+ 53.000 Kč
- 53.000 Kč

Závěr: Schválený schodek rozpočtu města se tímto opatřením nemění.
Zpracovala: Klanicová Ingrid
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