
Obec Zdechovice, Pardubický kraj

Rozpočtové opatření č. 1/2019

Schváleno zastupitelstvem obce Zdechovice 15.4.2019 pod b. č. 1

3725 / 2111    30 000,00    

30 000,00

§ položka ÚZ Org. Kč
/ 1333 861 000,00

2122 / 2111 20 000,00

3399 / 2111 22 000,00

3723 / 2111 3 000,00

3725 / 2324 30 000,00

Celkem 936 000,00

Výdaje povýšit:

§ položka ÚZ Org. Kč
2219 / 5169 30 000,00

2341 / 5169 10 000,00

3326 / 5154 100 000,00

3631 / 6121 80 000,00

3633 / 6121 70 000,00

3722 / 6122 42 000,00

3725 / 5169 45 000,00

3745 / 6122 130 000,00

5512 / 5021 100 000,00

5512 / 5222 10 000,00

geodetické práce ne v RS

V souladu s § 16 ods. 1 písmeno c) a odst. 3. písmeno a) a b) zákona 250/2000 sb, o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, se rozpočet upravuje 

z důvodu přesunu prostředků, při němž se příjmy a výdaje navzájem ovlivňují, aniž by se změnil 

schválený rozdíl celkových příjmů a výdajů, a použití nových příjmů a rozpočtem nezajištěných 

výdajů a to zvýšením celkového objemu rozpočtu takto:

Příjmy povýšit:

 příjmy za sběr a zprac. druhotných surovin- ne 

v RS 

 poplatky za uložení odpadu nad rámec RS 

terénní úpravy + jiné služby - ne v RS

 ostatní záležitosti kultury, církví - ne v RS 

(příjmy za obecní ples) 
 sběr a svoz komunálních odpadů- nad rámec 

RS 

sekačka John Deere - nad RS

Příjmy ponížit:

přesun  na  položku 2324

 přesun z položky 2111 

Celkem

doplnění svítidel dle PD ne v RS

Sbor dobrovolných hasičů Svinčany - dar - ne v 

RS

JSDH Zdech. - ostatní osobní výdaje nad RS

ostatní služby nad rámec RS (analýza RRAPK)

nový kontejner - ne v RS

plynofikace dokončení - nad rámec RS

elektrická energie - ne v RS



5512 / 6122 210 000,00

5519 / 5169 14 000,00

6399 / 5362 65 000,00

Celkem 906 000,00

Vypracovali: L. Zemanová

H. Procházková

T. Rondzík

Ve Zdechovicích 4.4.2019

Projednáno ve finančním výboru 

Vysvětlivky některých zkratek: RS = schválený rozpočet

RU = upravený rozpočet

DHM - dlouhodobý hmotný majetek

DDHM - drobný dlouhodobý hmotný majetek

ZO - zastupitelstvo obce

SDH - sbor dobrovoných hasičů

SP - sociální pojištění

ZP - zdravotní pojištění

termokamera (155000,-) a wap čistič s 

ohřevem (55000)pro JSDH Zdech. ne v RS

poradenská činnost na úseku požární ochrany- 

není v RS

Platby daní státnímu rozpočtu (DPH)- ne v RS


