
Obec Dolní Bečva 

IČO 00303747 

Úprava rozpočtu  Obce Dolní Bečva na rok 2022 – rozpočtové opatření č.2   

Usnesení : 

Zastupitelstvo obce  dne 6.4. 2022 schvaluje rozpočtové opatření č.2 pod č.j.17/04/2022    

ZO-U 

Rozpočet v Kč   

Zvýšení příjmů o 764.080,-                                               Příjmy po úpravě Kč   35.833.480,- 

Zvýšení  výdajů o  Kč 5.683.966,-                                    Výdaje po úpravě Kč   37.329.966,-                                                                            

Rozdíl příjmů a výdajů po úpravě Kč  -1.496.486,-                                                                     

Financování po úpravě Kč 1.496.486,- 

 z toho :                                                                     

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

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

4.496.486,- Kč  změna stavu na bankovních účtech (úbytek   finančních  prostředků) stav 

finančních prostředků na účtech obce činil   k 1.1. 2022 Kč 21.193.767,06  z toho fond 

obnovy majetku 3.229.761,-   

 

 

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY zvýšení o 764.080,- 

z toho  

Třída 2 – vratky transferů a finanční vypořádání Kč  19.080,-  

Třída 3 – příjem z prodeje pozemků Kč 45.000,-  

Třída 4 – transfery –  Kč 700.000.- dotace ze Státního zemědělského intervenčního fondu – 

na akci rozšíření hřbitova 2. etapa.  

 

 

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE zvýšení celkem  o 5.683.966,- 

z toho : 

Třída 5 neinvestiční výdaje -zvýšení o Kč 2.163.816,-  

z toho  

energie Kč 540.000,- na paragrafech 2310, 3392, 3511, 3631, 3636, 6171 

opravy a udržování veřejné osvětlení Kč  1.470.000,- ( výměna na  úspornější svítidla paragraf 

3631 ) 

služby Kč 50.000,- ( studie v areálu sportoviště Kč 20.000,- paragraf 3412, štěpkování dřevní 

hmoty Kč  30.000,- paragraf 3726 ) 

humanitární zahraniční pomoc – Kč 100.000,- pomoc Ukrajině paragraf 6221 

výdaje z finančního vypořádání – Kč 3816,-  paragraf 6402 

TŘÍDA 6 kapitálové výdaje – zvýšení o Kč  3.520.150,- 

Paragraf 2212 položka 6121 

Na tomto paragrafu se evidují v roce 2022  tyto jmenovité akce :  



1.Realizace nové místní  komunikace na p.č. 1131/5 a 1131/24 na Rovni mezi Rozpitými 

zvýšení o  Kč 3.243.000,- po zadávacím řízení na zhotovitele stavby .Celková realizační cena 

této akce dle smlouvy o dílo činí Kč  5.258.199,60.  Autorský a stavební dozor Kč 25.000,-  

2. Rekonstrukce  části místní komunikace na p.č. 2725/1 na  Rovni mezi Rozpitými  - 

zpracování závěrečného vyhodnocení akce Kč 18.150,- V únoru 2022 proběhla kolaudace 

akce.  

3. Projekt zklidnění dopravy na silnici I/35 u školy a u obecního úřadu. Projekt je podmíněn 

získáním dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Povinná 15% spoluúčast obce na 

realizaci   byla schválena  rozpočtem na rok 2022 a rozpočtovým opatřením č. 1   v hodnotě 

spoluúčasti Kč 1.541.000,-        

4. Příprava projektové dokumentace pro zhotovení měřící stanice – radar u silnice I/35 v obci 

Dolní Bečva u č.p. 283 zvýšení o 33.000,-  

5. Nákup pozemku p.č. 241/3  pod obecní komunikací do Štrčku  Kč 29.000,- 

Paragraf 3631 položka 6121 zpracování projektové dokumentace pro rekonstrukci veřejného 

osvětlení  u I/35 Kč 172.000,-  

Zpracovala dne 8.4.2022 

Ing. Urbanovská Blanka, správkyně  rozpočtu a ekonomka obce   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


