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NÁZEV: 

- Změna účelu využití finančních prostředků rozpočtu 2017 PO Active-SVČ, 
příspěvková organizace 

ANOTACE: 
PO Active-SVČ žádá Radu města o změnu využití finančních prostřed ki'1 rozpočtu 2017 

NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města po projednání schvaluje PO Active-SVČ změnu účelu využití finančních 
prostředků rozpočtu 2017 ve výši 3.686 Kč na akci Na Vánoce dlouhé noce. 
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Popis 

Active-SVČ žádá Radu města o změnu využití finančních prostředků rozpočtu 2017. 
Rozpočtem roku 2017 obdrželo Active-SVČ od Rady města finanční dotaci ve výši 7 000 Kč na 
zajištění velikonoční akce Hody, hody. Z důvodu nemoci p. Bukáčka, který nám měl zajišťovat část 
programu této akce, jsme nevyčerpali částku 3 686 Kč . Tuto částku bychom rádi využili na zajištěni 
vánoční akce Na vánoce dlouhé noce aneb děti dětem. Z toho důvodu se obracíme na Radu 
města o souhlas s převodem částky 3 686 Kč mezi těmito dvěma akcemi. 

Geneze případu 
Rozpočtem z RM č. 50 ze dne 3. 10. 2016 usn .č. 781/2016/Active byla PO Active-SVČ 

schválena dotace na akci Hody, hody ve výši 7 000 Kč. Při realizaci akce došlo k nevyčerpáni 
částky 3 686 Kč. Active-SVČ žádá Radu města o převod této částky na akci Na vánoce dlouhé 
noce. Tím by došlo k navýšení dotace této akce z 16 000 Kč na 19 686 Kč. 

Návrh řešení 

Schválit PO Active-SVČ změnu účelu využití částky 3 686 Kč z akce Hody, hody na akci 

Na vánoce dlouhé noce aneb děti dětem 

Varianty návrhu usnesení 

• Rada města po projednání schvaluje PO Active-SVČ změnu účelu využití finančních 
prostředků rozpočtu 2017 ve výši 3 686 Kč 

• Rada města po projednání neschvaluje PO Active-SVČ změnu účelu využití 
finančních prostředků rozpočtu 2017 ve výši 3 686 Kč 

Doporučení předkladatele 

• Active-SVČ doporučuje schválit změnu účelu využití finančních prostředků 
rozpočtu 2017 ve výši 3 686 Kč 

Stanoviska 
Kompetenčně odpovědný místostarosta doporučuje navržené usnesení. 
Vedoucí odboru finančního doporučuje schválit usnesení v navrženém znění 
Vedoucí odboru školství doporučuje schválit usneseni v navrženém znění 




