Obec Dolní Bečva
IČO 00303747

Rozpočtové opatření č. 1 /2019 Obce Dolní Bečva - rok 2019
Usnesení :
Zastupitelstvo obce schvaluje dne 25.3.2019 rozpočtové opatření č.1
č.j. 3032019 ZO-U
v Kč
Zvýšení příjmů o Kč 2.017.076,57
Příjmy po úpravě Kč 34.304.076,57
Zvýšení výdajů o Kč 6.158.279,Výdaje po úpravě Kč 29.772.279,Rozdíl příjmů a výdajů po úpravě Kč 4.531.797,57
Financování po úpravě Kč - 4.531.797,57 z toho :
-62 tis. Kč splátka jistin úvěru ze SFRB – půjčky občanům na bydlení
-1.800 tis. Kč – splátka úvěru KB – multifunkční budova
- 2.669.797,57 Kč změna stavu na bankovních účtech (přírůstek finančních prostředků) stav
k 1.1. 2019 činil Kč 20.094.468,69
Rozpočtové příjmy tř. 2 – zvýšení o 209.793,65 z toho
pol. 2119 – příjem z věcných břemen Kč 10.000,pol. 2229 – vrácení příspěvku od Základní a mateřské školy Kč 159.948,65
pol. 2226 – vrácení příspěvku od Města Rožnov pod Radhoštěm Kč 8085,pol. 2222 – vypořádání zálohy na daň z podzemní vody Kč 31760,Rozpočtové příjmy tř. 4 – přijaté transfery
tř.4 přijaté transfery - dotace zvýšení o Kč 1.807.282,92
položka 4112 – dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu Kč – 4800,- ( schválený
rozpočet 474 tis. Kč )
položka 4116 – dotace ze SR Ministerstva školství Kč 1.640.748 pro Základní a mateřskou
školu
položka 4122 – dotace z rozpočtu Zlínského kraje Kč 94 tis.
položka 4216 – dotace z Ministerstva životního prostředí na zateplení 77.334,92 ( schválený
rozpočet 703 tis. Kč )
Rozpočtové výdaje tř. 5 – zvýšení neinvestičních výdajů o Kč 3.207.960,Úprava rozpočtu na paragrafech
2212, 2219 – platba vlastníkům rozvodů na přeložky telefonního kabelu a potrubí plynu
v lokalitě na Rovni mezi Rozpitými Kč 381 tis., zvýšení rozpočtu na zimní údržbu 250 tis. Kč –
komunikace a 25 tis. Kč na údržbu cyklostezky ( čištění ) a opravu komunikací 200 tis. Kč
3113 – neinvestiční průtokové transfery základní a mateřské škole Kč 1.640.748,3419 – zvýšení výdajů komisi školské o 36 tis. Kč dle předloženého plánu ( schválený
rozpočet 126 tis. Kč )

3511 a 3612 – opravy bytu a ordinace obvodního lékaře 673 tis. Kč v budově zdravotního
střediska
6402 – finanční vypořádání – senátní a komunální volby Kč 2212,-

Rozpočtové výdaje tř. 6 – o Kč 2.950.319
Úprava rozpočtu na paragrafech:
2212 – projektová dokumentace světelných signalizačních zařízení na silnici I/35 – křižovatka
u OÚ a ZŠ , nové přechody – projekt zklidnění dopravy 17 tis. Kč
3632 - rozšíření veřejného pohřebiště Kč 2.836 tis. Kč
3722 – projektová dokumentace sběrné místo komunálního odpadu – zpevněné plochy a
přístřešek 85 tis. Kč
6171 – multifunkční tiskárna Kč 12319,-

Nedílnou součástí tohoto komentáře je rozpočtové opatření č.1 dle platné rozpočtové
skladby
Zpracovala dne 26.3. 2019 Ing. Urbanovská Blanka, správkyně rozpočtu a ekonomka obce
Příloha : schválené rozpočtové opatření č. 1 dle platné rozpočtové skladby

Zveřejněno na úřední desce a na webových stránkách obce dne 26. 3. 2019

