
Rozpočtové opatření č. 16/2022

Příjmy v tis. Kč

Paragraf text příjem

Bez ODPA 5 120,00

1112 příjem z daně z příjmů FO 492,00

1113 příjmy z DPFO vybírané srážkou 484,00

1121 příjem z daně z příjmů právnických osob 500,00

1211 příjem z daně z přidané hodnoty 3 066,00

1334 příjmy z dovodů za odnětí ze zem. půdy 5,00

1343 příjem z poplatku za užívání veř. prostr. 9,00

1345 příjmy z popl. za obecní systém odp.hosp. 22,00

1381 příjem z daně z hazard. her 182,00

2460 splátky půjčených prostředků od fyz. osob 260,00

4116 ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 100,00

Sběr a svoz komunálních odpadů 300,00

3722/2324 300,00

Převody vlastním fondům 50,00

6330/4139 ostatní převody z vlastních fondů 50,00

Vnitřní správa 53,00

6171/2139 ostatní příjmy z pronájmu 43,00

6171/2322 přříjem z pojistných plnění 10,00

Příjmy celkem : 5 523,00

Výdaje v tis. Kč

Paragraf text výdej

Paragraf

Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny -750,00

3749/6460 investiční půjčené prostředky fyzickým os. -750,00

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 15,00

4359/5229 ostatní transfery 15,00

Požární ochrana - dobrovolná část 36,44

5512/5139 nákup materiálu 36,44

Vnitřní správa 200,00

6171/5179 ostatní nákupy 100,00

6171/5169 ostatní služby 100,00

Převody vlastním fondům 50,00

6330/5342 základní příděl do SF 50,00



Finanční vypořádání 750,00

6402/5364 vratky transferů poskytnutých z veř.rozp. 750,00

Výdaje celkem : 301,44

6409/5901 Rezerva 5 221,56

Původní výše rezervy : 8 730,30

Rezerva po změnách : 13 951,86

Komentář: 

Rozpočtové opatření č. 16/2022 upravuje  příjem dotace na  výdaj pro jednotky SDH. 

Ostatní daňové příjmy se aktualizují dle plnění příjmu rozpočtu. 

Kapitola Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny - kotlíkové půjčky nebyly vyčerpány, proto 

budeme část dotace vracet - viz Finanční vypořádání .

Dále se upravují  neinvestiční transfery spolkům a organizacím na poskytnuté dary. 

Kapitola   Vnitřní správa -  navyšují se překročené výdajové položky. 

zpracovala : M. Kolková, vedoucí fin.odboru

RO dne : 28.12. 2022


