
   

 

 

 

Předběžný souhlas k rozpočtovému opatření č. 03/2021 

Příjmová část: 

Rozpočet bude upraven v souvislosti s přijetím následující dotace:  

Lipník – ČOV intenzifikace – ve výši 828 483 Kč z MZe ČR. O tuto částku je třeba upravit rozpočet 
na příjmové položce 4216. Protože tato dotace nebyla zahrnuta ve schváleném rozpočtu, dojde 
k navýšení rozpočtových příjmů o výše uvedenou částku. 

Mikulovice – vodovod – ve výši 2 071 805 Kč z Kraje Vysočina. O tuto částku je třeba upravit 
rozpočet na příjmové položce 4222. Protože tato dotace nebyla zahrnuta ve schváleném 
rozpočtu, dojde k navýšení rozpočtových příjmů o výše uvedenou částku. 

Celková výše schváleného rozpočtu se v příjmové oblasti navýší o 2 900 288 Kč. 

Výdajová část: 

V souvislosti s přijetím dotace na straně příjmů o částku 2 900 288 Kč, dojde k navýšení také na 
straně výdajů oproti schválenému rozpočtu o výše uvedenou částku, a to konkrétně na položce 
6121 – investice (paragraf 2310 a 2321). 

Představenstvo svazku na svém zasedání dne 29. 6. 2021 schválilo poskytnutí daru obcím 
Jihomoravského kraje a jejich občanům, kteří byli postiženi živelní pohromou – tornádem. 
Finanční dar ve výši 131 000 Kč bude odeslán na sbírku vyhlášenou Jihomoravským krajem.  
V souvislosti s poskytnutím daru je nutné upravit rozpočet svazku na položce 5229 – Ostatní 
neinvestiční transfery a současně o výše uvedenou částku daru ponížit položku 5901 – 
neinvestiční rezerva. 

Celková výše schváleného rozpočtu se ve výdajové oblasti navýší o 2 900 288 Kč. 

Příjmy  Výdaje  

Dotace MZe ČOV Lipník 828 483,- Investice kanalizace 828 483,- 

Dotace Kraj Vysočina Mikulovice vodovod 2 071 805,- Investice vodovod 2 071 805,- 

    

  Finanční dar tornádo 131 000,- 

  Rezerva neinvestice - 131 000,- 

    

Celkem příjmy 2 900 288,- Celkem výdaje 2 900 288,- 

Rozpočtové opatření bude schváleno na řádném zasedání Představenstva svazku. 
 
V Třebíči dne 30. 06. 2021 
 
Zveřejněno dne: 13. 07. 2021 
Zveřejněno do: 30. 04. 2022 

Předseda Představenstva svazku 
VODOVODY A KANALIZACE 


