
 
 

Důvodová zpráva: 

Předkládá a zpracoval: Jaroslav Somolík 

 

Příjmy v rámci 8. rozpočtového opatření byly navýšeny  o 657 950 Kč.  

 

Na straně příjmů bylo navýšeno:   

- ostatní nedaňové a kapitálové příjmy o finanční příspěvek na projekt “Systémová podpora rozvoje 

meziobecní spolupráce” ve výši  249 240 Kč. 

- dotace 4116 o částku 20 430 Kč. Jedná se příspěvek od Úřadu práce na veřejně prospěšné práce. 

- dotace 4213 o částku 21 570 Kč. Jedná se o investiční dotaci na vrt HV 05, 06.  

- dotace 4216 o částku 366 710 Kč. Jedná se o investiční dotaci na vrt HV 05, 06. 

 

Příjmy po 8. úpravě rozpočtu v roce 2015 činí 296 220 360 Kč. 

 

 

Výdaje v rámci 8. rozpočtového opatření byly navýšeny o částku  3 657 950 Kč.  Tento rozdíl mezi 

navýšením příjmů a výdajů ve výši  3 000 000 Kč ve prospěch výdajů způsobil zvýšení deficitu 

schváleného rozpočtu na rok 2015. Obec může schválit deficitní rozpočet nebo zvýšit deficit v rámci 

rozpočtového opatření tehdy, pokud má tento deficit krytý svými naspořenými prostředky, nebo 

úvěrem. Město Nepomuk má na pokrytí navýšeného deficitu dostatek finančních prostředků. Nová 

výše deficitu rozpočtu na rok 2015 bude po 8.rozpočtové změně činit 25 652 910 Kč.  

 

Na § 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (místní hospodářství) byl zaúčtován příspěvek  

od Úřadu Úřadu práce na veřejně prospěšné práce  ve výši 20 430 Kč. 

 

Na § 3900 – Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo byl zaúčtován finanční příspěvek 

na projekt “Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce” ve výši  249 240 Kč. 

 

 

Kapitálové výdaje (investice) 

Kapitálové výdaje byly navýšeny o investiční dotaci na vrt HV 05,06 v celkové výši Kč 388 280 Kč. Tyto 

prostředky byly využity na vytvoření rezervy kapitálových výdajů. Dále v kapitálových výdajích byla 

založena nova investice “Parkoviště u Mateřské školy Nepomuk”. Finanční prostředky potřebné pro 

tuto investici byly přesunuty z investice “Fortianalyzer (správa logu z firewall)”, která se dle sdělení 

informatika v roce 2015 neuskuteční. 

  

V měsíci srpnu 2015 proběhne elektronická dražba, které se Město Nepomuk chce zúčastnit. 

Předmětem dražby je soubor věcí nemovitých, včetně všech součástí a příslušenství ve vlastnictví 

dlužníka HATAJ – CHOUŇ spol. s.r.o., se sídlem Nepomuk, Na Kaplance 542, PSČ 335 01, IČ 405 26 

992. Soubor je dražen pod názvem „Provozní a skladový areál Nepomuk“ .  Na nově založenou 



 
 

investici s názvem  Nákup „Provozního a skladového areálu Nepomuk“ je rozpočtována částka 

3 000 000 Kč. Právě tato částka zvyšuje deficit schváleného rozpočtu Města Nepomuk na rok 2015.  

 

 

Výdaje po 8. úpravě rozpočtu v roce 2015 činí 321 873 270 Kč. 

 

 

Vše uvedeno  v příloze :  8. rozpoctove opatreni 2015.xls 

 


