
Obec Dolní Bečva 

IČO 00303747 

Úprava rozpočtu  Obce Dolní Bečva na rok 2022 – rozpočtové opatření č.4   

Schváleno zastupitelstvem obce dne 19.12. 2022 č.j. 2/12/2022 ZO-U  

Rozpočet v Kč   

Zvýšení příjmů o  4.937.602,64                                       Příjmy po úpravě Kč   45.279.772,62 

Snížení výdajů o -3.016.550,36                                        Výdaje po úpravě Kč  38.822.105,62 

Rozdíl příjmů a výdajů po úpravě Kč 6.457.667,-                                                                     

Financování po úpravě mínus  Kč 6.457.667,- 

 z toho :                                                                     

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

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

-3.457.667,- Kč   změna stavu na bankovních účtech (přírůstek  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 4.937.602,64 

z toho  

Třída 1 – daňové příjmy  Kč 3.595.000,- podrobný rozpis v příloze tohoto dokumentu  

Třída 2 – nedaňové příjmy Kč 1.029.000,-  - podrobný rozpis paragrafu a položek v  příloze    

Třída 3 – příjem z prodeje pozemků Kč 237.000,-  

Třída 4 – transfery –  Kč 76.602,64  dotace ze SR, MŽP a Mze  z toho v Kč : 

prezidentské volby 9400,- veřejně prospěšné práce 32.000,- sadové úpravy hřbitova Kč 

21.249,64 a na výchovu  lesních porostů a soustřeďování dříví koněm  Kč 13.953,-     

 

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE snížení celkem  o 3.016.550,36 

z toho : 

Třída 5 neinvestiční výdaje -zvýšení o Kč  422.649,64 na paragrafech  

3349 – veřejný rozhlas - opravy a udržování  Kč 14 tis.   

3632 – veřejné pohřebiště – oprava staré márnice a sadové úpravy hřbitova Kč 148.249,64   

3636 – bytový dům – spotřeba vody a stočného v nebytových prostorech a veřejné WC Kč 27 

tis.  

3699 – herní prvky na návsi - administrace projektu Kč 5 tis.  

3721,3722,3723,3726 – odvoz odpadu Kč 115 tis.   

3745 – veřejná zeleň Kč 104 tis. ( mzdové náklady )  

6118 – prezidentské volby Kč 9.400,- 

 

Třída 5 neinvestiční výdaje – snížení  o Kč  917 tis. na paragrafu  

6399 – uplatnění odpočtu DPH na ekonomickou činnost ( splašková kanalizace)  Kč 917 tis. 

 

Třída 6 investiční výdaje – snížení  ( přesun do roku 2023 ) o Kč 2.932.800 na paragrafu  



2212 org. 2212 -  projekt zklidnění dopravy na silnici I/ 35  snížení o Kč 1.442 tis.  Projekt 

zklidnění dopravy na silnici I/35 u školy a u obecního úřadu bude hrazen  z dotace Státního 

fondu dopravní infrastruktury. V současné době se připravuje smlouva o dílo na celkovou 

hodnotu Kč 9.787. 684,-  s realizací  v roce 2023. Financování se předpokládá z  dotace Kč  

6.121.633,- a z vlastních rozpočtových  prostředků Kč 3.666.051,-  

 

2212 org. 700 – projekt zvýšení bezpečnosti dopravy  snížení o Kč 1.490.800,-  Projekt 

zvýšení bezpečnosti dopravy v obci z dotace Ministerstva pro místní rozvoj se začal realizovat 

v 10/2022 a bude ukončen v 03/2023. Celkové realizační náklady na vlastní výstavbu se 

předpokládají Kč 1.982.839,- Kč, přičemž předpoklad  dotace je  Kč 1.864.999,-       

 

Třída 6 investiční výdaje – zvýšení  o Kč 410. 600,- na paragrafu  

3699- realizace herních prvků na návsi. Herní prvky na návsi se realizovaly v prosinci 2022 a 

budou hrazeny ze Státního zemědělského intervenčního fondu ve výši  Kč 187 tis.  a 

z vlastních prostředků  Kč 223.600,-  

  

 

 

Příloha- podrobný rozpis dle platné rozpočtové skladby  

 

 

Zveřejněno na úřední desce a na webových stránkách obce Dolní Bečva dne 20.12. 2022  

 

 

 


