
Obec Dolní Bečva 

IČO 00303747 

Úprava rozpočtu  Obce Dolní Bečva na rok 2018 – rozpočtové opatření č.2 

 

Usnesení : 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.2 pod č.j. 19/06/2018 ZO-U   

 

v  Kč 

Zvýšení  příjmů o  Kč 2.491.237,40                           Příjmy po úpravě Kč 33.963.511,80  

Zvýšení  výdajů o  Kč 3.609.700                                Výdaje po úpravě Kč  35.522.974,40                                                                      

Rozdíl příjmů a výdajů po úpravě Kč - 1.559.462,60                                                                     

Financování po úpravě Kč  1.559.462,60  z toho: 

-226 tis. Kč splátka jistiny úvěru KB - komunikace     

-60 tis. Kč splátka jistin úvěru ze SFRB – půjčky občanům na bydlení 

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

3.645.462,60  Kč  změna stavu na bankovních účtech (úbytek  finančních  prostředků) stav   

k 1.1. 2018 činil  Kč 15.747.669,35 

 

Rozpočtové příjmy 

tř. 1 zvýšení o  99.000 Kč  z toho :  

1122 - daň z příjmu právnických osob za obec 89 tis. Kč  

1335 – poplatky za odnětí pozemků 10 tis.Kč 

tř. 2 nedaňové příjmy zvýšení o 105.206,40 Kč 

na paragrafech: 

3613 – příjem z pronájmu movitých věcí  Kč  98 tis.   

3639 – příjem z věcných břemen Kč 3 tis.   

6402 – finanční vypořádání se státním rozpočtem  Kč 4.206,40 

tř.4  přijaté transfery - dotace  zvýšení o  2.287.031,-Kč   

položka 4116 – dotace na veřejně prospěšné práce ÚZ 13101 mínus  23669,-Kč 

položka 4116  – dotace na veřejně prospěšné práce ÚZ 13013 90 tis. Kč      

položka 4216 – investiční dotace na energetické úspory Obecní knihovna  2.220.700,-Kč  

 

Rozpočtové výdaje tř. 5  – zvýšení  neinvestičních výdajů o Kč  346.000 

Úprava rozpočtu na paragrafech 

3349  – servisní poplatky na lokálním výstražném systému – protipovodňová opatření 15 tis. 

Kč , likvidace starých reproduktorů  veřejného rozhlasu 12 tis. Kč  

3399 – pořízení kalendáře určených k reprezentaci obce 23 tis. Kč    

3412 –  sportstadion  - hasicí přístroje  ( přístřešek ) 7 tis. Kč , venkovní fitnes 143 tis. Kč    

3419 – výdaje spojené na kulturní akci – svátek matek 10 tis. Kč 

6171 – nákup leteckých fotografií 37 tis. Kč a placené  nájemné singulárnímu spolku  10 tis. 



6399 daň z příjmu PO za obec 89 tis. Kč   

  

 

Rozpočtové výdaje tř. 6 – zvýšení  kapitálových výdajů o Kč 3.263.700,-      

Úprava rozpočtu  na paragrafech: 

2212- výkup pozemků 25 tis. Kč     

3326 – zhotovení betlému 85 tis. Kč  

3392 – energetické úspory obecní knihovna  Kč 3.221.700,-    

3412 –  venkovní fitnes na sporstadionu  snížení kapitálových výdajů ve prospěch 

neinvestičních výdajů ve výši 143 tis. Kč   

3419 – investiční dotace LK Radhošt 75 tis. Kč  

 

 

Nedílnou součástí tohoto komentáře je  rozpočtové opatření  č.2 dle platné rozpočtové 

skladby   

 

Zpracovala dne 19.6.2018   Ing. Urbanovská Blanka, správkyně  rozpočtu a ekonomka obce   

Příloha :  rozpočtové opatření  č. 2  dle platné rozpočtové skladby  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


