
Obec Dolní Bečva 

IČO 00303747 

Úprava rozpočtu  Obce Dolní Bečva na rok 2021 – rozpočtové opatření č.2   

Usnesení : Zastupitelstvo obce dne 28.6. 2021  schvaluje rozpočtové opatření č.2 pod 

č.j.14/06/2021 ZO-U  

Rozpočet v Kč :  

Zvýšení  příjmů o  Kč  2.528.473,54             Příjmy po úpravě Kč    45.845.557,54 

Zvýšení  výdajů o  Kč  2.528.473,54             Výdaje po úpravě Kč   59.717.873,54                                                                            

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 zvýšení  celkem o Kč 2.528.476,54  

Třída 1 daňové příjmy  

Celkové snížení sdílených daní o  Kč 34.842,66 viz. podrobný rozpis položky 1111, 1112, 

1113, 1381. 

TŘÍDA 2 – nedaňové příjmy  

2222 – finanční vypořádání se Státním rozpočtem Kč  4.064,- ( volby)  

Třída 4 – transfery  

4111 - ÚZ 98037 kompenzační bonus Kč 77.876,66 

4116 - ÚZ 13101 dotace na veřejně prospěšného pracovníka Kč  75.000,- 

4116 – ÚZ 17015, 17016  neinvestiční dotace pro základní školu – akce učebny Kč 943.069,01  

4216 – ÚZ 17968, 17969 investiční dotace pro základní školu – akce učebny Kč 1.463.304,53 

 

 

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE zvýšení  celkem o Kč  2.528.473,54 

TŘÍDA 5 neinvestiční výdaje  

Paragraf  

2292 – snížení výdaje na dopravní obslužnost o Kč 3900,- na hodnotu Kč 188.100,-  

3113 – poskytnutí průtokového transferu základní škole Kč 943.069,01 

3745 – veřejně prospěšný pracovník Kč  75.000,-   

TŘÍDA 6 kapitálové výdaje  

Paragraf 

2310 – autorský dozor – stavba přeložky vodovodního řádu v centru obce 51.000,- Kč 

(přesun nerealizovaného  rozpočtového výdaje z roku 2020). 

3113 – průtokový  transfer určený pro základní školu Kč  1.463.304,53 



Zpracovala dne 29.6. 2021  

Ing. Urbanovská Blanka, správkyně  rozpočtu a ekonomka obce   

Příloha : schválené rozpočtové opatření  č. 2  dle platné rozpočtové skladby  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


