
Obec Dolní Bečva 

IČO 00303747 

Úprava rozpočtu Obce Dolní Bečva na rok 2020 – rozpočtové opatření č.5 

 

Usnesení : 

Zastupitelstvo obce schvaluje dne 21.12.2020  rozpočtové opatření č.5 pod č.j.11/12/2020 

ZO-U   

 

v  Kč 

Zvýšení  příjmů o  Kč  22.239.409,14                    Příjmy po úpravě Kč    94.429.969,12  

Zvýšení  výdajů o  Kč  1.446.138,75                      Výdaje po úpravě Kč  126.115.902,05                                                                            

Rozdíl příjmů a výdajů po úpravě Kč  -31.685.932,93                                                                     

Financování po úpravě Kč  31.685.932,93 z toho :                                                                     

-31 tis. Kč  -        splátka jistin úvěru ze SFRB – půjčky občanům na bydlení 

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

24.279.389,35 Kč  - přijatý  úvěr  KB a.s. – splašková kanalizace  

9.237.543,08 Kč změna stavu na bankovních účtech (úbytek  finančních  prostředků) stav   

k 1.1. 2020 činil  Kč 28.302.291,51.   

 

PŘÍJMY celkové zvýšení  o Kč 22.239.409,14  

 

Rozpočtové příjmy tř.1 zvýšení  o Kč 184.000,- 

  

Rozpočtové příjmy tř. 2 – zvýšení o Kč 735.457,- z toho na paragrafu : 

2310 pitná voda Kč 604.826,-  

3314 činnosti knihovnické  Kč 2695,-  

3392 budova staré školy – příjem ze služeb z  pronájmu nebytových prostor  Kč 6.000,- 

3511 ambulantní péče - příjem ze služeb z  pronájmu nebytových prostor Kč 20.000,-  

3612 bytové hospodářství- příjem z pronájmu bytů Kč 81.000,- 

3699 ostatní záležitosti bydlení –  Kč 1000,- 

3722,3723,3725  sběr a svoz komunálních odpadů – KČ 19936,- 

 

Rozpočtové příjmy tř. 2 – snížení o Kč 295.697,- z toho na paragrafu  

1032 – prodej dřeva Kč 172.697,- 

3412 – ubytování Kč 123.000,-   

 

Rozpočtové příjmy tř. 4 – dotace zvýšení  o Kč 21.615.649,14 z toho:  

Pol. 4116 ÚZ 13101 Kč  30 tis úřad práce  

ÚZ 29014 Kč 16 tis. , ÚZ 29030 Kč  204.857,-  Ministerstvo zemědělství obecní lesy  



ÚZ 90992  Kč 14.894.982,- Státní fond životního prostředí – splašková kanalizace  

ÚZ 17968,17969 Kč 6.472.203,14  Ministerstvo pro místní rozvoj – průtokový transfer na 

realizaci  odborných učeben v základní škole   

 

VÝDAJE celkové zvýšení  o Kč 1.446.138,75  

 

Rozpočtové výdaje tř. 5  – snížení  neinvestičních výdajů o Kč  -2.700,- 

Úprava rozpočtu na paragrafech 

2292- dopravní obslužnost  Kč  2700,- 

Rozpočtové výdaje tř. 5 zvýšení neinvestičních výdajů o Kč 2.780.653,61 

3319 – kronika Kč 4.000,-  

3612 – opravy bytový fond Kč  1.000,- 

3632 – pohřebnictví Kč 55.064,61 sadové úpravy pohřebiště a hrobu ,geometrické zaměření    

3636 – roční poplatek SVJ do fondu , pojištění Kč 24. 000,-  

3722, 3723 – sběr a svoz komunálních odpadů  Kč 242.000,-  

5213 – krizová opatření – Covid  Kč 15.000,-  

6399 –platba daní DPH Kč  2.439.589,- 

Rozpočtové výdaje tř. 6 –   zvýšení investičních výdajů o Kč 6.472.203,14     

Úprava rozpočtu  na paragrafech: 

3113 – investiční  průtokový transfer základní škole Kč 6.472.203,14 

Rozpočtové výdaje tř. 6 – snížení investičních výdajů o Kč 7.804.018,- z toho na paragrafu  

2310 – přeložka vodovodního řádu v centru obce  Kč 945.000,- přesun do roku 2021  

2321 – splašková kanalizace Kč 6.859.018,- přesun do roku 2021  

 

 

 

Zodpovídá :Ing. Urbanovská Blanka, správkyně  rozpočtu a ekonomka obce   

Příloha :  Rozpočtové opatření  č. 5  dle platné rozpočtové skladby  

 

 

 

 

 

 

 

 


