
Obec Dolní Bečva 

IČO 00303747 

Úprava rozpočtu  Obce Dolní Bečva na rok 2017 – rozpočtové opatření č.3  

 

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.3 pod č.j.   16/09/2017 ZO-U  

 

v  Kč 

Zvýšení  příjmů o  Kč 98.000,-       Příjmy po úpravě Kč  31.954.000,- 

Snížení  výdajů o  Kč 415.000,-      Výdaje po úpravě Kč  30.389.000,-                                                                                                         

                                                            Rozdíl příjmů a výdajů po úpravě Kč  1.565.000,-                                                                     

Financování po úpravě Kč mínus Kč 1.565.000,-  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 

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

2017 činil  Kč 8.419.867,37 

 

Rozpočtové příjmy tř. 1 – 3  zvýšení o Kč 98 tis. Kč  z toho :  

tř. 1 daňové příjmy  zvýšení o 19 tis. Kč  

položka 1334 – odvod za odnětí  půdy ze ZPF 12 tis. Kč  

položka 1340 – poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, třídění a likvidaci odpadu  

7 tis. Kč  

tř. 2 nedaňové příjmy zvýšení o 53 tis. Kč  

na paragrafu 3725 – příjem za tříděný odpad od firmy EKO Kom 53 tis. Kč   

tř. 3. kapitálové příjmy zvýšení o 26  tis. Kč  

pol. 3111 – příjem z prodeje pozemků 26 tis. Kč 

 

Rozpočtové výdaje tř. 5  – zvýšení  neinvestičních výdajů o 103 tis. Kč  

Úprava rozpočtu na paragrafech 

3314  – vybavení knihovny drobným nábytkem 50 tis. Kč   

6171 – správní poplatky 50 tis. Kč ( povolení ke stavbám sportstadion a veřejné pohřebiště )  

3636 org. 3071 – příspěvek Mikroregionu Rožnovsko 3 tis. Kč  

 

Rozpočtové výdaje tř. 6 – zvýšení kapitálových výdajů o  277 tis. Kč    

Úprava rozpočtu  na paragrafech: 

3412 – energetické úspory budova sportstadionu 187 tis. Kč  

3631 – veřejné osvětlení – vánoční výzdoba na veřejném prostranství  90  tis. Kč   

  

Rozpočtové výdaje tř. 6 – snížení  kapitálových výdajů o  795 tis. Kč    

Úprava rozpočtu  na paragrafech: 



3349– protipovodňová opatření  - zreálnění realizační ceny po výběrovém řízení   

Realizační cena akce  za digitální povodňový plán  Kč 133.100,-  a za protipovodňová opatření 

Kč 2.818.713,-   

 

 

 

 

 

Zpracovala dne 26.9. 2017   Ing. Urbanovská Blanka, správkyně  rozpočtu a ekonomka obce   

Příloha : schválené rozpočtové opatření  č. 3 dle platné rozpočtové skladby  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


