
Obec Dolní Bečva 

IČO 00303747 

Úprava rozpočtu  Obce Dolní Bečva na rok 2020 – rozpočtové opatření č.4 

 

Usnesení : 

Zastupitelstvo obce schvaluje dne 21.9.2020  rozpočtové opatření č.4 pod č.j.10/09/2020 

ZO-U   

 

v  Kč 

Zvýšení  příjmů o  Kč  278.360,45                         Příjmy po úpravě Kč    72.190.559,98  

Zvýšení  výdajů o  Kč  278.360,45                         Výdaje po úpravě Kč  124.669.763,20                                                                            

Rozdíl příjmů a výdajů po úpravě Kč  -52.479.203,32                                                                     

Financování po úpravě Kč  52.479.203,32 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 

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

24.310.203,32 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 278.360,45  

 

Rozpočtové příjmy tř.1 snížení o Kč 2.272.191,32 

Snížení  sdílených daňových příjmů ze státního rozpočtu Kč  2.345.391,32 

Zvýšení daňových příjmů z místních poplatků Kč 73.200,- 

 

Rozpočtové příjmy tř. 2 – zvýšení o Kč 174.160,45 z toho : 

Přijaté dary na pořízení pozemků pro budoucí komunikaci na Rovni mezi Rozpitými Kč 

118.048,- přijaté vratky ze záloh na energie Kč 44.868,-   a přijaté vratky transferů Kč 

11.244,45  

 

Rozpočtové příjmy tř. 4 – zvýšení  o Kč  2.376.391,32 z toho:  

Přijatý kompenzační bonus Kč  2.351.250,- ÚZ 98024, dotace na volby Kč 31.000,- ÚZ 98193 

Snížení dotace sadové úpravy hřbitova 5.858,68 ÚZ 15011  

 

 

VÝDAJE 

Rozpočtové výdaje tř. 5  – snížení  neinvestičních výdajů o Kč  -2.555,55  

Úprava rozpočtu na paragrafech 

2212- náhrady za přeložku telefonního kabelu Kč  29.000,- 

3349 - aktualizace protipovodňového plánu Kč 16.000,- 



3419 - snížení neinvestičních transferů spolkům Kč 89800,-  

6115 -  výdaje spojené s volbami do kraje Kč 31.000,- ÚZ 98193  

6402 – vratka z finančního vypořádání z minulého roku Kč 11.244,45  

Rozpočtové výdaje tř. 6 –   zvýšení investičních výdajů o Kč  280.916,-      

Úprava rozpočtu  na paragrafech: 

2212- výkup pozemku pro budoucí komunikaci na Rovni mezi Rozpitými Kč 280.916,- 

 

 

 

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

Příloha :  rozpočtové opatření  č. 4  dle platné rozpočtové skladby  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


