
Obec Dolní Bečva 

IČO 00303747 

Rozpočtové opatření č.2 /2017 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.2/2017 

 

v  Kč 

Zvýšení  příjmů o  Kč 3.156.000,-       Příjmy po úpravě Kč  31.856.000,- 

Zvýšení výdajů o  Kč 4.856.000,-        Výdaje po úpravě Kč  30.804.000,-                                                                                                         

                                                                  Rozdíl příjmů a výdajů po úpravě Kč  1.052.000,-                                                                     

Financování po úpravě Kč mínus Kč 1.052.000,-  z toho: 

-408 tis. Kč splátka jistiny úvěru KB - komunikace     

-58 tis. Kč splátka jistin úvěru ze SFRB – půjčky občanům na bydlení 

-1.800 tis. Kč – splátka úvěru KB – multifunkční budova 

1.214 tis. Kč  změna stavu na bankovních účtech (úbytek   finančních  prostředků) stav   k 1.1. 

2017 činil  Kč 8.419.867,37 

 

Důvodová zpráva  pro jednání zastupitelstva obce  dne 19.6.2017  

 

Rozpočtové příjmy – zvýšení o Kč 3.156 tis. Kč  z toho :  

tř. 1 daňové příjmy  zvýšení o 800 tis. Kč  

položka 1122 – daň z příjmu právnických osob za obec 495 tis. Kč  

položka 1334 – odvod za odnětí  půdy ze ZPF 5 tis. Kč  

položka 1381 – daň z hazardních her  300 tis. Kč  

tř. 2 nedaňové příjmy zvýšení o 53 tis. Kč  

na paragrafu 2310 – vrácení daně z podzemní vody za rok 2016 51 tis. Kč  

na paragrafu 6402 – příjem z finančního vypořádání 2 tis. Kč  

tř. 4. přijaté transfery zvýšení o 2303 tis. Kč  

pol. 4116 ÚZ 13101 – dotace úřadu práce na veřejně prospěšné  pracovníky 105 tis. Kč 

pol. 4116 ÚZ 34053 – dotace z ministerstva kultury pro obecní knihovnu 21 tis. Kč  

pol. 4216 ÚZ 15824 – dotace z Ministerstva životního prostředí na protipovodňová opatření 

2177 tis. Kč   

 

Rozpočtové výdaje tř. 5  – zvýšení  neinvestičních výdajů o 816 tis. Kč  

Úprava rozpočtu na paragrafech 

1014 – poplatek za umístění ztracených psů v útulku 5 tis. Kč  

2212 – znalecký posudek  a  projekt dopravního  značení na místní komunikaci 2690/3  47 tis. 

Kč,  studie autobusových zastávek  v obci 15 tis. Kč, geotechnický monitoring 26 tis. Kč ( 

sanace sesuvu Březinův dvůr) ,  geometrická zaměření a znalecké posudky pro výkup cest 57 

tis. Kč  ,   

3314 – nákup  2 ks PC , notebooku, 1 ks LED TV 59 tis. Kč    



3745 – mzdové výdaje 1 zaměstnance pro údržbu veřejné zeleně 112 tis. Kč  – dotované 

místo  

6399 – daň z příjmu obce  495 tis. Kč  

 

Rozpočtové výdaje tř. 6 – zvýšení kapitálových výdajů o  4040 tis. Kč    

Úprava rozpočtu  na paragrafech: 

2212 –  výkup pozemků 941 tis. Kč   

3349– protipovodňová opatření  3050 tis. Kč    

3639 – investiční dotace Mikroregionu Rožnovsko na zbudování sociální firmy psí útulek 49 

tis. Kč  

 

 

Zpracovala dne 20.6.2017  Ing. Urbanovská Blanka, správkyně  rozpočtu a ekonomka obce   

Příloha :  rozpočtové opatření č. 2 dle platné rozpočtové skladby  

 

Rozpočtové opatření bylo schváleno zastupitelstvem obce na zasedání  dne 19.6. 2017  č.j. 

15/06/2017 ZO-U  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zveřejnění dokumentů dle zákona č. 250/2000  



 

 

Upozorňujeme občany  , že rozpočtové opatření č.2/2017  ze dne 19.6.2017 , 

podléhá  povinnosti zveřejnění dle zákona č. 250/ 2000 Sb. o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů je zveřejněno  na webových stránkách obce 

v menu Obecní úřad- Rozpočet obce – Rozpočet  2017 . V tištěné podobě je 

možné dokumenty obdržet u ekonomky obce.  

 

 

Ing. Urbanovská Blanka , ekonomka obce a správce rozpočtu   

 

 

Vyvěšeno dne 21.6.2017  

 


