Obec Dolní Bečva
IČO 00303747

Úprava rozpočtu Obce Dolní Bečva na rok 2021 – rozpočtové opatření č.4
Usnesení : Zastupitelstvo obce schvaluje dne 15.12.2021 rozpočtové opatření č.4 pod č.j.
16/12/2021 ZO-U
v Kč
Rozpočet:
Zvýšení příjmů o Kč 2.541.578,45
Příjmy po úpravě Kč 54.549.591,12
Snížení výdajů o Kč -177.171,Výdaje po úpravě Kč 69.159.791,54
Rozdíl příjmů a výdajů po úpravě Kč -14.610.200,42
Financování po úpravě Kč 14.610.200,42 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
11.289.590,27 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
Třída 1 daňové příjmy zvýšení
Zvýšení příjmů u sdílených daní o Kč 1.907.000,Zvýšení daně z nemovitostí o Kč 400.000,Třída 2 nedaňové příjmy zvýšení
Paragraf 1032- prodej dřeva Kč 104.315,Paragraf 3511 - příjem z poskytovaných služeb ve zdravotním středisku Kč 34.000,Paragraf 3613 – příjem z pronájmu majetku Kč 90.000,Paragraf 3723 – příjem ze železného šrotu Kč 13.000,Třída 4 – transfery zvýšení
4111 ÚZ 98037 - kompenzační bonus ze SR Kč 16.656,69
4116 ÚZ 15011 – sadové úpravy hřbitova MŽP Kč 13.358,76
4116 ÚZ 13101 – veřejně prospěšné práce ze SR Kč 1.471,Zreálnění dotací – úprava na skutečnost
4213 ÚZ 90992 - splašková kanalizace z MŽP mínus Kč 54187,- ( příjem bude realizován
v roce 2022)
4216 ÚZ 17508 - rekonstrukce místní komunikace na Rovni mezi Rozpitými mínus Kč 3854,(rozhodnutí z 12/2021 - poskytovatel Ministerstvo pro místní rozvoj )
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
TŘÍDA 5 neinvestiční výdaje
Paragraf
3722 a 3723 sběr a svoz komunálních odpadů zvýšení o Kč 468.020,6399 – odpočet DPH snížení výdajů o Kč -645.191,-

Zpracovala dne 17.12.2021
Ing. Urbanovská Blanka, správkyně rozpočtu a ekonomka obce
Příloha : rozpočtové opatření č. 4 dle platné rozpočtové skladby

