Obec Dolní Bečva
IČO 00303747

Úprava rozpočtu Obce Dolní Bečva na rok 2019 – rozpočtové opatření č.3
Usnesení :
Zastupitelstvo obce dne 21.10.2019 schvaluje rozpočtové opatření č.3 č.j. usnesení
06/10/2019 ZO-U
v Kč
Zvýšení příjmů o Kč 963.981,70
Příjmy po úpravě Kč 36.620.297,62
Zvýšení výdajů o Kč 963.981,70
Výdaje po úpravě Kč 31.799.443,05
Rozdíl příjmů a výdajů po úpravě Kč 4.820.854,57
Financování po úpravě Kč - 4.820.854,57 z toho :
-62 tis. Kč splátka jistin úvěru ze SFRB – půjčky občanům na bydlení
-1.800 tis. Kč – splátka úvěru KB – multifunkční budova
- 2.958.854.57 Kč změna stavu na bankovních účtech (přírůstek finančních prostředků) stav
k 1.1. 2019 činil Kč 20.094.468,69
Rozpočtové příjmy tř. 1 – změna zvýšení o 1.031.949,60 a snížení o 250.000,- z toho na
položkách v Kč
1111 – daň z příjmů fyzických osob 500.000,1112 –daň z příjmů fyzických osob z sam.výdělečné činnosti 20.000,1121 – daň z příjmů právnických osob 200.000,1211 – daň z přidané hodnoty 419.705,23
1334 – poplatky za odnětí půdy ze ZPF 24.000,1340- poplatek za provoz systému komunálního odpadu 13.000,1343 – poplatek za užívání veřejného prostranství 3.000,1381- daň z hazardních her 35.000,1385 – dílčí daň z technických her -250.000,Rozpočtové příjmy tř. 2 – zvýšení o Kč 43.174,25 z toho na paragrafu v Kč
1032- příjem z prodeje dřeva 26237,3113 – přijaté vratky transferů 1937,25
3632 – příjem z nájemného hrobových míst 11.000,3639 – příjem z věcných břemen 1000,3723- železný a ocelový odpad 3.000,Rozpočtové příjmy tř. 4 – přijaté transfery - dotace zvýšení 71244,45 dotace snížení o
115842,23 z toho na položkách v Kč
4116 ÚZ 13101 – dotace ze SR na veřejně prospěšné pracovní místo 60.000,4122 ÚZ 13014 – dotace z rozpočtu Zlínského kraje Kč 11244,45 -projekt obědy do škol

4216 – dotace z operačního programu životního prostředí – zateplení obecních budov
zreálnění poskytnuté dotace na zateplení sportstadionu -115842,23
Rozpočtové výdaje tř. 5 – zvýšení neinvestičních výdajů o Kč 663.981,70
Úprava rozpočtu na paragrafech
2212 – zimní údržba 150.000,- plachta na kamenivo 23.000,- správní poplatek 1.000,2219 – údržba mostů – cyklostezka 6.000,2321 – administrativní výdaje spojené s výběrem banky pro poskytnutí úvěru na financování
kanalizace 15.000,- ( poptávkové řízení)
3113 - neinvestiční průtokové transfery základní a mateřské škole Kč 11244,45
3313- výdaje spojené s promítáním filmů 22.200,- (provoz „Valašského letňáku“ na
sportstadionu)
3412 –opravy a udržování budova sportstadionu – oprava omítek, malby, výměna radiátorů
166.000,3612 -opravy bytů 25.000,- ve zdravotním středisku
3613 – nákup venkovních křesílek kavárna 5.000,- elektrická energie 40.000,- drobná
provozovna.
3636 – příspěvek Mikroregionu Rožnovsko org. 3071 Kč 8.600,3721,3722, 3723,3725 – výdaje spojené s likvidací odpadů 96.000,3745 – údržba veřejné zeleně 83.000,- ( veřejně prospěšný pracovník 75.000,- ochranné
pomůcky 3.000,- opravy a udržování 5.000,-)
6402 – finanční vypořádání minulých let 1937,25
Rozpočtové výdaje tř. 6 – zvýšení o Kč 300.000,- na paragrafu
2212 – projekt zklidnění dopravy na I 35 Kč 134.000,- projektové dokumentace
3392 – zhotovení informační tabule před budovu č.p. 184 Kč 46.000,3632- veřejné pohřebnictví – vynětí ze ZPF 120.000,- autorský dozor na stavbě 10.000,-

Nedílnou součástí tohoto komentáře je rozpočtové opatření č.3 dle platné rozpočtové
skladby
Zpracovala dne 22.10.2019 Ing. Urbanovská Blanka, správkyně rozpočtu a ekonomka obce
Příloha : rozpočtové opatření č. 3 dle platné rozpočtové skladby

