Obec Dolní Bečva
IČO 00303747

Úprava rozpočtu Obce Dolní Bečva na rok 2019 – rozpočtové opatření č.4
Usnesení : Zastupitelstvo obce schvaluje dne 16.12. 2019 rozpočtové opatření č.4 pod č.j.
7/12/2019/ZO-U
v Kč
Zvýšení příjmů o Kč 1.415.927,00
Příjmy po úpravě Kč 38.036.224,62
Zvýšení výdajů o Kč 506.356,00
Výdaje po úpravě Kč 32.305.799,05
Rozdíl příjmů a výdajů po úpravě Kč 5.730.425,57
Financování po úpravě Kč - 5.730.425,57 z toho :
-62 tis. Kč splátka jistin úvěru ze SFRB – půjčky občanům na bydlení
-1.800 tis. Kč – splátka úvěru KB – bytový dům - multifunkční budova
- 3.868.425,57 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 1.101.000 Kč z toho na položkách v Kč
1111 – daň z příjmů fyzických osob 176.000,1113 –daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 68.000,1211 – daň z přidané hodnoty 650.000,1343 – poplatek za užívání veřejného prostranství 1.000,1381- daň z hazardních her 36.000,1511 – daň z nemovitostí 170.000,Rozpočtové příjmy tř. 2 – zvýšení o Kč 267.091,- z toho na paragrafu v Kč
1032- příjem z prodeje dřeva 143.000,2212 – přijatá pojistná náhrada od pojišťovny za škodu na autobusové zastávce 15.311,2310 – vodné 80.000,3412 – ubytování 7.080,3612 – nájemné obecní byt snížení o 28.050,3632 – příjem z nájemného hrobových míst 3.000,3722, 3725 – příjem za odpad 45.000,6171 – přijaté sankční platby od jiných subjektů 1.750,Rozpočtové příjmy tř. 4 – přijaté transfery - dotace zvýšení 47.836,-z toho na položkách
v Kč
4116 ÚZ 13101 – dotace ze SR na veřejně prospěšné pracovní místo 15.000,4116 ÚZ 29014 a 29015 – dotace ze SR na obecní lesy 32.836,-

Rozpočtové výdaje tř. 5 – zvýšení neinvestičních výdajů o Kč 599.336,Úprava rozpočtu na paragrafech v Kč
1032 – obecní lesy 32836,- ÚZ 29014 a 29015
3326 – montáž a demontáž betlému 3.300,3419 – finanční dary úspěšným sportovcům 30.000,3612 – elektrická energie – rekonstruovaný obecní byt ve zdravotním středisku 11.200,3636 – příspěvek na správu domu a pozemku bytového domu č.p. 658. Příspěvek hradí
vlastník na účet společenství a jeho výše je závislá na podílu obecních jednotek na
společných částech domu. Příspěvek, který obec hradí společenství, by měl být
společenstvím každý rok vyúčtován a to tak, že by měl být učiněn přehled přijatých příspěvků
a dále přehled výdajů, které společenství uskutečnilo v předchozím roce. Výsledkem by měl
být určitý zůstatek, který by v zásadě měl být účetně převeden do dalšího roku, prakticky
zůstane na bankovním účtu společenství do dalších let na opravy společných částí domu a
podobně. Doplatek příspěvku za rok 2012- 2018 společenství činí Kč 323.617,- V letech 2012
až 2018 se příspěvek neplatil zálohově ale podle skutečných výdajů, které společenství
vlastníků uskutečnilo.
3721 a 3723 – odpadové hospodářství 84.000,3745 – veřejná zeleň 115.000,3636 –Rozpočtové výdaje tř. 6 – snížení o Kč 92.980,- na paragrafu v KČ
2212 – přesun investičních výdajů projektová dokumentace na Rovni mezi Rozpitými na rok
2020 mínus 128.000,2321 – splašková kanalizace - výdaje na technický dozor – příprava na realizaci akce
splaškové kanalizace 35.020,Nedílnou součástí tohoto komentáře je rozpočtové opatření č.4 dle platné rozpočtové
skladby
Zpracovala dne 17.12.2019 Ing. Urbanovská Blanka, správkyně rozpočtu a ekonomka obce
Příloha : tabulková část - rozpočtové opatření č. 4 dle platné rozpočtové skladby

