
Obec Dolní Bečva 

IČO 00303747 

Úprava rozpočtu  Obce Dolní Bečva na rok 2021 – rozpočtové opatření č.3   

Usnesení  : Zastupitelstvo obce  schvaluje dne 29.9. 2021  rozpočtové opatření č.3 pod č.j.  

15/09/2021 ZO-U   

v  Kč 

Rozpočet:  

Zvýšení  příjmů o  Kč  6.162.455,13             Příjmy po úpravě Kč    52.008.012,67 

Zvýšení  výdajů o  Kč  9.619.089,00             Výdaje po úpravě Kč   69.336.962,54                                                                            

Rozdíl příjmů a výdajů po úpravě Kč  -17.328.949,87                                                                     

Financování po úpravě Kč  17.328.949,87 z toho :                                                                     

-1.800 tis. Kč -   splátka úvěru KB a.s. – multifunkční budova 

-600 tis. Kč – splátka úvěru – prodloužení splaškové kanalizace  

5.720.610,15 Kč  - přijatý  úvěr  KB a.s. na prodloužení splaškové kanalizace 

14.008.339,72 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 6.162.455,13  

Třída 1 daňové příjmy  

Celkové zvýšení  sdílených daní o  Kč 2.115.000,-viz. Podrobný návrh rozpočtového opatření 

dle platné rozpočtové skladby  

Třída 2 nedaňové příjmy 

Paragraf 1032 – prodej dřeva Kč 540.000,- 

Třída 4 – transfery zvýšení o Kč 3.507.455,13 

4111 - ÚZ 98037 kompenzační bonus ze  státního rozpočtu Kč 304.383,13, ÚZ 98071 dotace 

na volby do parlamentu  Kč 31.000  

4116 - ÚZ 13101 dotace na veřejně prospěšného pracovníka Kč  mínus  Kč 43.274,- 

4116 – ÚZ 33063  neinvestiční dotace z ministerstva školství  pro základní školu – akce -rovný 

přístup ke kvalitnímu vzdělávání Kč 771.102,- , ÚZ 29015 neinvestiční finanční příspěvek na 

hospodaření v lesích Kč 7.772,-    

4216 – ÚZ 17508 investiční dotace z ministerstva pro místní rozvoj  na rekonstrukci místní 

komunikace na Rovni mezi Rozpitými  Kč 2.435.801,- 

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE zvýšení celkem o Kč 9.619.089,- 

TŘÍDA 5 neinvestiční výdaje  

Paragraf  

2212 – zimní údržba 150.000,-   

3113 – poskytnutí průtokového transferu základní škole Kč 771.102,-  a  zvýšení provozního 

příspěvku 28.000,-  

3313 – letní kino Kč 12.000,-    

3745 – snížení o Kč  28.274,-  

5269 – 100.000,- živelní pohroma jižní Morava  



6114- výdaje spojené s volbami do parlamentu 31.000,- 

 

TŘÍDA 6 kapitálové výdaje  

Paragraf 

2212 – akce -rekonstrukce komunikace na Rovni mezi Rozpitými Kč 561.590,- Celková cena 

stavební realizace činí Kč cca 7.361 tis. Kč. Z dotace bude hrazeno 2.435.801,- Kč   

2212 – akce -nová komunikace na Rovni mezi Rozpitými I. Etapa Kč 1.835.000,-  

2321 – akce prodloužení splaškové kanalizace Kč 6.158.671,-  

Celková cena díla na realizaci prodloužení splaškové kanalizace s firmou Commodum  ve 

znění všech doplňků bude činit Kč 114.952.651,17 bez DPH.  

Financování je zajištěno úvěrem ve výši 30.000,- tis. Kč, dotací ze státního fondu životního 

prostředí ve výši Kč 53. 518.961,- a dotací ze Zlínského  kraje  ve výši Kč 8.059 tis. Kč a 

z vlastních zdrojů rozpočtu obce Dolní Bečva.      

 

Zpracovala dne 30.9.2021 

Ing. Urbanovská Blanka, správkyně  rozpočtu a ekonomka obce   

Příloha :   rozpočtové opatření  č. 3  dle platné rozpočtové skladby  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


