Obec Dolní Bečva
IČO 00303747

Schválené rozpočtové opatření č. 3 Obce Dolní Bečva na rok 2018
Schváleno zastupitelstvem obce Dolní Bečva dne 24.9. 2018 č.j. 20/09/2018 ZO-U
v Kč
Zvýšení příjmů o Kč 236.449,60
Příjmy po úpravě Kč 34.199.961,40
Zvýšení výdajů o Kč 1384.449,60
Výdaje po úpravě Kč 36.907.424
Rozdíl příjmů a výdajů po úpravě Kč - 2.707.462,60
Financování po úpravě Kč 2.707.462,60 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
4.793.462,60 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 Kč 273.585,- z toho :
1111 - daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti Kč 61135,40
1211 - daň z přidané hodnoty Kč 197.449,60
1345 – poplatek z ubytovací kapacity Kč 15.000,tř. 3 zvýšení o Kč 2.200,- příjem z prodeje pozemků
tř.4 přijaté transfery - dotace zvýšení o Kč 51.921,60,- z toho :
položka 4111 – dotace na volby Kč 45.000,- ÚZ 98187
položka 4122 – dotace z rozpočtu Zlínského kraje Kč 6.921,60 pro Základní a mateřskou školu
ÚZ 13014
tř.4 přijaté transfery - dotace snížení o Kč 91.257,- z toho :
položka 4216 – investiční dotace na energetické úspory Obecní knihovna snížení o Kč
86385,- na celkovou výši Kč 2.134.314,88
položka 4122 – dotace z rozpočtu Zlínského kraje Kč 4.872,- pro Základní a mateřskou školu
ÚZ 13014

Rozpočtové výdaje tř. 5 – zvýšení neinvestičních výdajů o Kč 770.449,60
Úprava rozpočtu na paragrafech
1014 - poplatky psímu útulku Kč 63.000,2212 – oprava místních komunikací – obecní cesta ke golfovému areálu Kč 385.000,2292 - dopravní obslužnost Kč 1400,-

3113 - převod dotace základní a mateřské škole Kč 6.921,60 a současně snížení o 4872,- Kč
(vrácení nespotřebované dotace z minulého období) celkem zvýšení Kč 2049,60
3412 – sport stadión - opravy dětských hřišť a minigolfu 36.000,3613 – opravy ordinace zdravotní středisko Kč 216.000,- ,nákup zahradního nábytku Kč
15.000 - cukrárna
5512 – oprava auta sbor dobrovolných hasičů Kč 7.000 ,6115 – výdaje spojené s volbami do zastupitelstva obce a parlamentu ČR Kč 45.000,Rozpočtové výdaje tř. 6 – zvýšení kapitálových výdajů o Kč 864.000,Úprava rozpočtu na paragrafech:
2212 – projektová dokumentace na silnici I /35 křižovatky u obecního úřadu a křižovatky u
základní školy a přechodů pro chodce Kč 106. 000,3392 – rekonstrukce vnitřních prostor budovy č.p. 184 Kč 758.000,Rozpočtové výdaje tř. 6 – snížení kapitálových výdajů o Kč 250.000,3631 – veřejné osvětlení

Nedílnou součástí tohoto komentáře je rozpočtové opatření č.3 dle platné rozpočtové
skladby
Zpracovala dne 25.9. 2018 Ing. Urbanovská Blanka, správkyně rozpočtu a ekonomka obce
Příloha : rozpočtové opatření č. 3 dle platné rozpočtové skladby
Zveřejněno na úřední desce a na webových stránkách obce dne 25.9. 2018

