DZ Tř.8 Financování

Rozdíl příjmů a výdajů – Financování
Ve třídě 8 financování je na straně příjmů zachyceno použití finančních prostředků
vytvořených v minulých letech. Položka 8115 znamená změnu stavu prostředků na
bankovních účtech mezi počátkem a koncem výkazního období, používá se pro rozpočtování.
Objem prostředků navržených jako zdroj třídy 8 financování celkem činí 298 630,6 tis.
Kč, jedná se o nevyčerpané provozní a investiční prostředky z rozpočtu 2020.
Zapojení třídy 8 – financování do finančních zdrojů:
I. Zdroj běžných výdajů
Výše zapojených prostředků navržena jako zdroj provozních výdajů činí 65 227 tis. Kč,
jedná se o nevyčerpané prostředky z roku 2020 a jsou určeny na výdaje do rozpočtu:
1. Průmysl, stavebnictví, obchod, služby (celkem 500 tis. Kč)
 Do rozpočtu odboru stavebního na potřeby činnosti odboru
2. Doprava: (celkem 7 500 tis. Kč)
 na opravy chodníků
3. Vzdělávání a školské služby (celkem 1 500 tis. Kč)
 Odboru stavebních investic a oprav na nákup DDHM pro ZŠ v návaznosti na
investiční akce
4. Kultura, církve a sdělovací prostředky (celkem 4 000 tis. Kč)
 Do rezervy odbor kultury sportu a dotační politiky na realizaci kulturních akcí,
které nemohly být realizovány v roce 2020 v souvislosti se s pandémií
5. Sport a zájmová činnost (celkem 31 066,7 tis. Kč)
 na podporu činností nestátních neziskových organizací působících na území
městské části, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu
mládeže ( 5 333,40 tis. Kč UZ 98, )
 na podporu sportu (24 233,3 tis. Kč UZ 98, 500 tis. Kč UZ 0)
 na zajištění sportovních akcí, které nemohly být realizovány v roce 2020 (1 000
tis. Kč)
6. Bydlení, komunální služby a územní rozvoj (celkem 2 000 tis. Kč )
 prostředky na územní rozvoj – do rezervy odboru
7. Státní správa a územní samospráva (celkem 6 300 tis. Kč)
 prostředky do provozních výdajů IT
8. Ostatní činnosti (celkem 12 360,3 tis. Kč)
 prostředky na dotační programy v oblasti kultury, zdravotnictví, sociální oblasti,
rodinné politiky a ochrany životního prostředí (3 528,2 tis. Kč, UZ 98)
 prostředky do rezervy rady na náhrady, výkupy ( 5 732,1 tis. Kč)
 prostředky do rezervy rady bez určení (3 000 tis. Kč)
 prostředky do rezervy na krizová opatření (100 tis. Kč)
9. Zdroj investičních výdajů
Výše zapojených prostředků navržena jako zdroj investičních výdajů činí 233 403,6 tis.
Kč:
 zapojení nevyčerpaných investičních prostředků z akcí, které byly zahájeny v roce
2018,2019,2020 a jejichž realizace pokračuje ve výši 225 413,6 tis. Kč
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zapojení nevyčerpaných investičních prostředků na investiční dotace (víceleté) do
oblasti sportu ve výši 990 tis. Kč
nevyčerpané prostředky z investiční rezervy do investiční rezervy (7 000 tis. Kč)
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