
Obec Dolní Bečva 

IČO 00303747 

Schválené rozpočtové opatření Obce Dolní Bečva č. 4 -  rok 2018 – schváleno 

zastupitelstvem obce Dolní Bečva dne 17. 12. 2018 pod č.j. 2/2018/ZO-U 

 

v  Kč 

Zvýšení  příjmů o  2.603.838,66                                   Příjmy po úpravě  36.803.800,06 

Snížení   výdajů o  1.444.406,-                                      Výdaje po úpravě  35.463.018,-                                                                      

Rozdíl příjmů a výdajů po úpravě 1.340.782,06                                                                     

Financování po úpravě  -1.340.782,06 z toho: 

-226 tis.  splátka jistiny úvěru KB - komunikace     

-60 tis. splátka jistin úvěru ze SFRB – půjčky občanům na bydlení 

-1.800 tis. – splátka úvěru KB – multifunkční budova 

745.217,94   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  2.475.000,-  z toho :  

1111 - daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti Kč  533.000,- 

1113- daň z příjmů fyzických osob Kč 57.000,-  

1211  - daň z přidané hodnoty  Kč  1.600.000,- 

1342 , 1345 – místní poplatky  Kč 20.000,- 

1511- daň z nemovitostí Kč 265.000,- 

tř. 2 zvýšení o Kč 328.000,-   na paragrafech  

2310 – příjem z vodného  Kč 168.000,-   

3412 – příjem z ubytování  Kč 27.000,- 

3612 –  příjem nájemné byty Kč  26.000,- 

3613  - příjem  nájemné nebytové prostory  Kč 50. 000,-  

3699 – příjem veřejné WC Kč 1000,-  

3723, 3725  – příjem z tříděného odpadu  a  železného šrotu  Kč 28.000,- 

6171 – příjem z sankčních plateb Kč 3000,- příjem ze služeb 25.000,-  

tř. 2 snížení o Kč 96.000,- na paragrafu 1032 – prodej dřeva   

tř. 3 zvýšení o  Kč 5.859,-  příjem z prodeje pozemků  

tř.4  přijaté transfery - dotace  zvýšení o Kč 17.320,- z toho : 

4116 – dotace na lesy 17320,- ÚZ 29014, 29015.  

tř.4  přijaté transfery - dotace  snížení  o Kč 126.340,34 z toho : 

položka 4116 - dotace  z úřadu práce Kč 18177,-  ÚZ 13013  

položka 4216 - dotace energetické úspory knihovna Kč 108.163,34  ÚZ 15974 

 



Rozpočtové výdaje tř. 5  – zvýšení  neinvestičních výdajů o Kč  250.594,-  

Úprava rozpočtu na paragrafech 

3113 -  zvýšení příspěvku základní a mateřské škole o Kč 188.594,-   

6310 – zvýšení úroků z úvěru 62.000,-    

Rozpočtové výdaje tř. 5  – snížení  neinvestičních výdajů o Kč 1.409.000,-  

Úprava rozpočtu na paragrafech 

6112 – odměny zastupitelstev obce Kč  1.166.000,-  

6171 – drobný hmotný majetek Kč 20.000,-  

6399 – platby daní (DPH) Kč 223.000,-  

-      

Rozpočtové výdaje tř. 6 – zvýšení   kapitálových výdajů o Kč 74.000,-    

6171 – multifunkční tiskárna 45.000,-  

3392 – rekonstrukce vnitřních prostor budovy č.p. 184  Kč 29.000,-     

 

Rozpočtové výdaje tř. 6 – snížení   kapitálových výdajů o Kč 360.000,-    

2212  – projektová dokumentace komunikace na Rovni II Kč  130.000,-    

3326 – zhotovení betlému na náměstí  Kč 85.000,-  

3722 – projektová dokumentace sběrný dvůr Kč 145.000,- 

 

Nedílnou součástí tohoto komentáře je  rozpočtové opatření  č.4 dle platné rozpočtové 

skladby   

 

 

Příloha :  rozpočtové opatření  č. 4  dle platné rozpočtové skladby  

Zveřejněno na úřední desce a  na webových stránkách obce  dne 18.12. 2018  

 

 

Zpracovala dne 18.12. 2018 Ing. Urbanovská Blanka ekonomka obce a správkyně rozpočtu  

 

 

 

 

 


