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Návrh rozpočtových opatření č. 1/2017
Dle § 16 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
budou provedena níže uvedená rozpočtová
Příjmy
1.) Zahrnutí dotací do příjmů
dotace na VPP
za 11/2016
dotace na VPP 3 - 10/2017
dotace na výsadbu Třemešné - biokoridor
dotace na přístavbu hasičské zbrojnice
dotace na výkon státní správy
2.) ostatní příjmy
nájemné - Česká pošta
poplatek za svoz komunálního odpadu
poplatek za svoz komunálního odpadu
příjmy celkem

Výdaje
1.) Proúčtování dotací do výdajů
dotace na VPP
dotace na výsadbu Třemešné - biokoridor
dotace na přístavbu hasičské zbrojnice
2.) Použití prostředků z rezerv
přístavba hasičské zbrojnice
nákup lesní techniky
zřízení kompostárny
příspěvek na zřízení babyboxu M.L.
příspěvek Stodské nemocnici
výdaje celkem dotace
financování celkem

položka

§

4116
4116
4116
4222
4112

UZ
13013
13013
15091

2132
1337
1340

3613

5***
5***
6***

3639
3745
5512

6***
6***
5***
5221
5221

5512
1032
3726
6171
6171

částka
14 000,00
120 000,00
244 800,00
500 000,00
4 500,00
8 650,00
-180 000,00
180 000,00
891 950,00

13013
15091

120 000,00
244 800,00
500 000,00
1 300 000,00
2 500 000,00
30 000,00
1 000,00
10 000,00
4 705 800,00
-3 813 850,00

Navýšení rozpočtových prostředků v příjmech se týká zahrnutí dotací do rozpočtu a zahrnutí
ostatního příjmu do rozpočtu. Další úprava na straně příjmů se týká přesunu prostředků v rámci položek.
Navýšení rozpočtových prostředků ve výdajích spočívá v zahrnutí dotací do rozpočtu
v případě přístavby hasičské zbrojnice použití finančních prostředků z rezervy vytvořené v minulých letech.
Stejně tak z rezerv předešlých let bude hrazen nákup traktoru a lesní techniky ( včetně DPH).
Do rozpočtu obce na straně výdajů budou na položce 5221 § 6171 zahrnuty schválené příspěvky
Stodské nemocnici a Babypoxu pro odložené děti.
Návrh rozpočtových opatření připraven dne 2.5.2017
Návrh schválených rozpočtových opatření upraven o částku 11.000,- Kč na straně výdajů o příspěvky
schválené v průběhu jednání zastupitelstva obce, konaného dne 3.5.2017.
Připravila a upravila: Turková Miluše
Zastupitelstvo obce schválilo návrh rozpočtových opatření na svém veřejném zasedání dne :
Zveřejněno na úřední desce dne: 11.5.2017

3.5.2017

