
Komentář k  rozpočtové změně č. 2/2021 
Muzeum Českého ráje v Turnově 
 
Komentář k příloze č. 2 – Bilance finančních vztahů PO: 
Běžný rozpočet - rekapitulace příjmů a výdajů podle navrhované rozpočtové změny. Jedná se 
ve výnosech o úpravu poskytnutého příspěvku od zřizovatele (projekt restaurování 
historických artefaktů) a Města Turnov a v nákladech a jejich použití. 
 
Kapitálový rozpočet – v tvorbě fondu se jedná o uvedení investiční dotace od MK ČR a 
dotace od zřizovatele na projekt Restaurování historických artefaktů (změna části neinvestiční 
dotace na investiční).   
V použití fondu se jedná o použití na jednotlivé investiční potřeby (akvizice, pořízení PC pro 
archeologické oddělení a opravy a údržbu neinvestiční povahy). 
 
Komentář k příloze č. 3 – Soustava ukazatelů k rozpočtu organizace na rok 2021 
Závazné ukazatele 
Řádky č. 1- 11 – neinvestiční a investiční příspěvky na investice a provoz organizace z rozpočtu 
kraje, dle schválených účelových příspěvků. 
  
Dílčí ukazatele 
Řádky č. 12 - 13 – úprava přidělených neinvestičních a investičních dotací od ostatních 
subjektů.  
 
Odvody do rozpočtu kraje  
Bez změny 
 
Komentář k příloze č. 4 – Plán investic 
Pořízení dlouhodobého majetku – uvedení investičních výdajů hrazených jak z investičních 
dotací, tak i z investičního fondu organizace (nákup sbírek, pořízení PC, financování 
zabezpečení depozitáře). 
  
Komentář k příloze č. 5 – odpisový plán 
Nezměněn. 
 
Komentář k příloze č. 7 – Změna výnosů a nákladů PO 
Náklady PO: 
Účet 501 – Spotřeba materiálu, navýšení o 19 000,00 Kč o materiál k poskytnuté dotaci. 
Účet 518 – Služby, snížení o 17 735,78 Kč. Kč o služby k poskytnuté dotaci u projektu 
Restaurování historických artefaktů.  
Ostatní řádky bez změny 
Celkem dochází ke zvýšení výdajů o 1 264,22 Kč na 24 474 261,22 Kč. 
 
Výnosy PO: 
Účet 672 – Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů, navýšení o 1 264,22 Kč 
na 24 474 261,22 Kč, jedná se o přidělenou dotaci od MěÚ Turnov a úpravu dotace od 
zřizovatele na spolufinancování projektu Restaurování historických artefaktů.  
Ostatní řádky bez změny 
Celkem dochází ke zvýšení výnosů o 1 264,22 Kč na 24 474 261,22 Kč. 
 
V Turnově dne 29. 11. 2021 


