
Rozpočtové opatření č. 4/2012

Příjmy Kč v tis. Kč v tis. 

Daňové příjmy 712,50

1112 daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 150,00

1113 daň z příjmů fyzických osob z kap.výnosů 150,00

1121 daň z příjmů právnických osob 400,00

1344 poplatek ze vstupného 4,50

2460 splátky půjčených prostředků od ob. 8,00

Dotace 97,76

4111 Neinvestiční transf. ze SR 49,76

( volby do krajských zastupitelstev )

4116 Ostatní neinvestiční transf. ze SR 80,00

( dotace z Úřadu práce )

4121 neinvestiční transf. od obcí -150,00

4122 neinvestiční transf. od krajů 118,00

( dotace pro ZŠ )

Ostatní záležitosti těžeb průmyslu a energetiky 40,00

2119 příjmy z úhrad dobývacího prostoru 40,00

Sportovní zařízení v majetku obce 20,00

3412/2111 příjmy z poskytovaných služeb 20,00

Činnost místní správy 200,00

6171 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 200,00

( vyúčtování kanal. přípojek )

Celkem: 1 070,26 1 070,26

Výdaje 
Silnice 280,00

2212/5171 opravy a údržování 200,00

2212/6121 budovy, haly stavby 80,00

Předškolní zařízení -324,00

3111/6121 budovy, haly, stavby -324,00

( zahrada )

Základní školy -182,00

3113/5331 neinvestiční příspěvek ( dotace MSK ) 118,00

3113/6351 investiční příspěvek -300,00

(nevyčerpaný inv. příspěvek na nákup kotle )

Hudební činnost 105,00

3312 nákup materiálu, mzdy 105,00

( Velká doberská )



Výstavba a údržba místních inženýrských sítí -900,00

3633/5169 nákup ostatních služeb -900,00

( výkup věcných břemen po plynofikaci)

Sběr a svoz komunálních  odpadů 250,00

3722/5169 nákup ostatních služeb 250,00

Domovy -26,00

4359/5229  Bezkyd DZR 4,00

4357/5229 Domov pro seniory F-M -20,00

Dům pokojného stáří -10,00

( žadatelé nenastoupili-zemřeli)

Zastupitelstva obcí 20,00

6112/5192 poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 20,00

( odměny členům výborů a komisí )

Volby do zastupitelstev krajů 51,00

6115 mzdy, služby,stravné, materiál 51,00

Uhrazené splátky dlouh. přijatých půjček

8124 ( splátka HB - obecní bytové domy ) 10,00 10,00

Celkem : -716,00 -716,00

6399/5901 Rezerva 1 786,26 1 786,26


