
Obec Dolní Bečva 

IČO 00303747 

Rozpočtové opatření č. 1 /2017    

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.1 

 

Rozpočet v  Kč 

Zvýšení  rozpočtových  příjmů o  Kč 630.000,-       Příjmy po úpravě Kč  28.700.000,- 

Zvýšení rozpočtových  výdajů o  Kč 1.848.000,-     Výdaje po úpravě Kč  25.948.000,-                                                                                                        

Rozdíl příjmů a výdajů po úpravě Kč  2.752.000,-                                                                     

Financování po úpravě Kč mínus Kč 2.752.000,- 

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 

-486 tis. Kč  změna stavu na bankovních účtech (přírůstek  finančních  prostředků) stav    

k 1.1. 2017 činil  Kč 8.419.867,37 

 

Rozpočtové příjmy –  celkem zvýšení o Kč  630.000   z toho :  

 

tř. 2 nedaňové příjmy  zvýšení o 128 tis. Kč na  paragrafu 3635 a snížení na paragrafu 3612 

o 234 tis. Kč  

přijaté neinvestiční dary od fyzických osob – úhrada za změnu územního plánu č. 1 par. 3635 

ve výši Kč 128 tis. Kč  

nájemné z obecních bytů – zreálnění příjmu z pronájmu  bytů na par. 3612 – snížení o 234 

tis. Kč  

 

tř. 3 kapitálové příjmy  

položka 3111  - 10 tis. Kč příjem z prodeje pozemku   

 

tř. 4 transfery – zvýšení o 726 tis. Kč  

položka 4116  

příjem dotace z Úřadu práce na veřejně prospěšné pracovníky  - 210  tis. Kč ÚZ 13013 

příjem ze SR  kapitoly ministerstva školství na vzdělávání  - 516  tis. Kč ÚZ 10353063 a 

103133063 určený pro příspěvkovou organizaci základní a mateřskou školu ( průtokový 

transfer)  

 

Rozpočtové výdaje tř. 5  – zvýšení  neinvestičních výdajů o 1103 tis. Kč     

Úprava rozpočtu na paragrafech 

2219 – zřízení  úplatného věcného břemene pro Povodí Morava  za používání cyklostezky 19 

tis. Kč   a nájemné  pro Povodí Morava 10 tis. Kč  

3113 – podpora vzdělávání – operační program  rovný přístup ke kvalitnímu vzdělávání pro 



Základní školu  516 tis. Kč  

3635 – zpracování  dodatku  č.1 územního plánu 135 tis. Kč   

3745 – mzdové výdaje 4 zaměstnanců pro údržbu veřejné zeleně  423 tis. Kč  

 

Rozpočtové výdaje tř. 6 – zvýšení kapitálových výdajů o 745  tis. Kč    

Úprava rozpočtu  na paragrafech: 

2212 – dokončení akce Blinkův kopec 61 tis.  a zpracování  projektové  dokumentace 

komunikace -lokalita na Rovni mezi Rozpitými 58 tis. Kč  

3419 – investiční transfery – dary pro FC Dolní Bečva 75 tis. Kč  a pro LK Radhošt 105 tis. Kč   

3631 – nové veřejné osvětlení 65 tis. Kč lokalita pod hlavní cestou pod kostelem  

3636 – bytový dům č.p. 658  - 381 tis. Kč nezaplacená faktura  ( pozastávka  z roku 2011) 

  

 

Za rozpočet odpovídá Ing. Urbanovská Blanka, správce rozpočtu a ekonomka obce  

Příloha : návrh rozpočtového opatření č. 1 dle platné rozpočtové skladby  

 

 

Rozpočtové opatření  č.1/2017 bylo schváleno zastupitelstvem obce dne 20.3. 2017 č.j. 13/03/2017 

ZO-U 

 

 

 

 

 

 

 

 


