
Zastupitelstvo města Krásno dne 30.06.2022 

 Schvaluje  

 

Rozpočtové opatření č. 05/2022 

-  převody finančních prostředků ve výši 69.455,00 Kč mezi paragrafy a položkami výdajové 

části rozpočtu (17.455,00 Kč, 12.000,00 Kč a 40.000,00 Kč), 

-  převody finančních prostředků ve výši 119.030,30 Kč mezi položkami v paragrafu 

výdajové části rozpočtu,  

-    navýšení příjmové části rozpočtu ve výši 3.796.337,33 Kč (poplatky za odnětí půdy 

10.905,84 Kč, NEI transfer z všeobecné pokladní správy st. rozpočtu-kompenzační bonus 

45.387,49 Kč, NEI dotace KK na podporu turistického ruchu 32.000,00 Kč a NEI dotace KK 

na přírodní naučnou stezku z Krásna za přírodou Slavkovského lesa 90.000,00 Kč, finanční 

dar občana města na péči o vzhled obce 6.000,00 Kč, příjmy z prodeje pozemků 325.040,00 

Kč a 25.812,00 Kč, NEI dot. KK na podp.běž.lyž. 60.000,00 Kč, INV dot. KK pořízení 

stopovacího zařízení 60.000,00 Kč, INV dot.KK na herní prvky dětské hřiště 250.000,00 Kč, 

NEI dot. KK na tisk histor.kroniky Krásna 50.000,00 Kč, INV dot. SFŽP na posílení 

vod.zdroje v D.Hluboké 601.520,00 Kč, NEI dot. EZFRV na komunitní víkendové a 

prázdninové setkávání dětí a mládeže  279.528,00 Kč, NEI Euregio egrensis na Dětský 

mezin.olymp.den 314.009,00 Kč, NEI dot. Euregio egrensis na 40.Krásenské staroč.máje 

196.135,00 Kč, posílení z HČ Lesy 1.450.000,00 Kč ), 

-    navýšení výdajové části rozpočtu ve výši 3.740.044,00 Kč (čerpání NEI dotace KK  

na podporu turistického ruchu 32.000,00 Kč a NEI dotace KK na přírodní naučnou stezku 

z Krásna za přírodou Slavkovského lesa 90.000,00 Kč, čerpání finančního daru občana města 

na péči o vzhled obce 6.000,00 Kč, čerpání příjmů z prodeje pozemků na případné odchodné 

uvolněného starosty a neuvolněných místostarostů 248.368,00 Kč a čerpání na opravy  

a udržování ostatních záležitostí pozemních komunikací 102.484,00 Kč, NEI dot. KK na 

podp.běž.lyž. 60.000,00 Kč, INV dot. KK pořízení stopovacího zařízení 60.000,00 Kč, INV 

dot.KK na herní prvky dětské hřiště 250.000,00 Kč, NEI dot. KK na tisk histor.kroniky 

Krásna 50.000,00 Kč, INV dot. SFŽP na posílení vod.zdroje v D.Hluboké 601.520,00 Kč, 

NEI dot. EZFRV na komunitní víkendové a prázdninové setkávání dětí a mládeže  279.528,00 

Kč, NEI Euregio egrensis na Dětský mezin.olymp.den 314.009,00 Kč, NEI dot. Euregio 

egrensis na 40.Krásenské staroč.máje 196.135,00 Kč, posílení z HČ Lesy 1.450.000,00 Kč ). 

 

 

Vyvěšeno:  01.07.2022 

 

Sejmuto:  


