
Obec Dolní Bečva 

IČO 00303747 

Úprava rozpočtu  Obce Dolní Bečva na rok 2021 – rozpočtové opatření č.1   

Usnesení : 

Zastupitelstvo obce  schvaluje dne 31.3. 2021  rozpočtové opatření č.1 pod č.j. 

12/03/2021/ZO-U   

 

Rozpočet v Kč :  

Zvýšení  příjmů o  Kč  538.084,-                   Příjmy po úpravě Kč    43.317.084,- 

Zvýšení  výdajů o  Kč 1.334.400,-                 Výdaje po úpravě Kč   57.189.400,-                                                                            

Rozdíl příjmů a výdajů po úpravě Kč  -13.872.316,-                                                                     

Financování po úpravě Kč  13.872.316,- z toho :                                                                     

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

-600 tis. Kč – splátka úvěru – prodloužení splaškové kanalizace  

5.721 tis. Kč  - přijatý  úvěr  KB a.s.  

10.551.316,- Kč změna stavu na bankovních účtech (úbytek  finančních  prostředků) stav   

k 1.1. 2021 činil  Kč 24.741.809,90 včetně fondu obnovy vodovodu    

 

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 

Třída 1 daňové příjmy  

1340  – poplatek za provoz systému shromažďování, sběru a třídění odpadu  Kč 333000,- 

1122 – daň z příjmu právnických osob za obec  Kč 214.400,-  

TŘÍDA 2 – nedaňové příjmy  

2226 – finanční vypořádání mezi obcemi za služby lékařské služby první pomoci Kč 9884,-  

Třída 4 – transfery  

4112 – dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu snížení o  Kč -19.200,- ( schválený 

rozpočet 481 tis. Kč ) na hodnotu Kč  461800,-  

 

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE 

TŘÍDA 5 neinvestiční výdaje  

Paragraf  

2212 – zvýšení oprav komunikací o Kč 744.000,-  a provedení sond únosnosti 35.000,- Kč na 

Rovni mezi Rozpitými v souvislosti s realizací nové cesty na Rovni.    

6399- daň z příjmu právnických osob za obec Kč 214.400,- 

TŘÍDA 6 kapitálové výdaje  

Paragraf 

2212 – výkup pozemků pod obecními cestami na Rovni mezi Rozpitými 280.000,-  Kč p.č. 

1131/4 

2219 – projektová dokumentace – zpevněné plochy u objektu č.p. 184 – lékárna, knihovna Kč 

61.000,-  

 



Zveřejněno  dne 7.4. 2021  

Zpracovala dne 7.4. 2021 Ing. Urbanovská Blanka, správkyně  rozpočtu a ekonomka obce   

Příloha :   rozpočtové opatření  č. 1  dle platné rozpočtové skladby  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


