Jednoduchý návod na práci s klikacím rozpočtem
Potřebujete najít v rozpočtu města konkrétní informaci? Nevíte, jak se v
klikacím rozpočtu orientovat? Právě pro vás jsme připravili jednoduchý
návod, který vám pomůže se v online rozpočtu snadno orientovat. Práci s
rozpočtem si vyzkoušíme na těchto modelových situacích:

Jaké finanční prostředky čerpá z městského rozpočtu konkrétní firma?

3

Jak město investuje v mém nejbližším okolí?

4

Jaké jsou výdaje města za služby?

5

Jaké jsou příjmy a výdaje po kategoriích?

6

(kliknutím na název kapitoly se dostanete v dokumentu na požadované místo)

http://rozpocet.novyjicin.cz

Jaké finanční prostředky čerpá z městského rozpočtu konkrétní firma?
Příklad: Chci zjistit, jaké finanční prostředky čerpá z městského rozpočtu firma
T-Mobile. Díky fulltextovému vyhledávání mohu zadat nejen IČ dané firmy, ale
také její název.
1. V online rozpočtu kliknu na tlačítko “Vyhledávání”

2. Napíšu název firmy “T-Mobile” a potvrdím tlačítkem “Vyhledat”

3. Kliknutím vyberu z výsledků hledání požadovanou položku.

4. Následně se mi zobrazí všechny fakturované položky firmy T-Mobile a také
celková částka, kterou firma v daném kalendářním roce z městského rozpočtu
inkasovala. Také si mohu kliknutím na “Zobrazit detaily subjektu” zjistit
informace v resjtříku ARES.

Jak město investuje v mém nejbližším okolí?
Příklad: Chci zjistit, jaké investiční akce město realizovalo či plánuje na ulici
Divadelní.
1. V online rozpočtu kliknu na tlačítko “Mapa”

2. Přiblížím si mapu na vybranou ulici, případně upřesním zadání podle velikosti
investice.

3. Kliknutím na “Zobrazit detail” se dostanu k podrobnějším informacím o
invesiční akci.

Upozornění: Tato část aplikace ještě není naplněna potřebným množstvím informací, proto
se vám zobrazují jen vybrané investiční akce. V nejbližší době zde budou zobrazeny
všechny důležité investice.

Jaké jsou výdaje města za služby?
Příklad: Chci zjistit, jaké jsou výdaje Městské policie.
1. V online rozpočtu kliknu na tlačítko “Vyhledávání”

2. Napíšu text “Městská policie” a potvrdím tlačítkem “Vyhledat”. Následně z
výsledků hledání vyberu požadovanou položku.

3. Po rozkliknutí položky z vyhledávání uvidím tyto sekce:
●

Schválený rozpočet - celkem na daný kalendářní rok

●

Skutečnost - kolik bylo v tomto roce dosud čerpáno

●

Paragrafy a položky výdajů - zde naleznete jednotlivé položky
(pohonné hmoty, ochranné pomůcky, energie atd.), které Městká policie
čerpala

●

Přehled plateb - v blízké budoucnosti zde naleznete jednotlivé faktury

●

Měsíční čerpání - jaké položky byly v jednotlivých měsících čerpány a v
jaké výši

Jaké jsou příjmy a výdaje po kategoriích?
Příklad: Chci zjistit, jaké celkové výdaje za “Platy zaměstnanců”, “Elektrickou
energii” nebo za “Konzultační a právní služby”. Rovněž mě zajímá seznam firem,
které čerpaly finanční prostředky z městského rozpočtu.
1. V online rozpočtu kliknu na tlačítko “Pohledy”

2. Rozkliknutím zobrazených položek se dostanu ke všem detailům.

