
 

 

Obec Zdechovice, Pardubický kraj 

 

Rozpočtové opatření č. 1/2017 

 

SCHVÁLENO ZASTUPITELSTVEM OBCE ZDECHOVICE 29.5.2017 POD B.Č. 12 

 

V souladu s § 16 odst.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 přesunem prostředků, při němž se jednotlivé příjmy nebo výdaje navzájem ovlivňují, 

aniž by se změnil jejich celkový objem, a dále z důvodu použití nových příjmů a rozpočtem 

nezajištěných výdajů, a  to zvýšením celkového objemu rozpočtu takto: 

 

 Příjmy  povýšit :  

                 §   /    položka                    Kč         

                           

      ÚZ 103533063    4116    o částku    142.171,68 neinv.průtok.dotace z MŠMT pro ZŠ-     

                                                                                    část z ESF (85%)     

              

      ÚZ 103133063    4116                        25.089,12   dtto – část ze SR (15%)     

                                                                                            

                                  1333                      476.000,--  povýš.popl.za ulož.odpadů na skládku 

                                                                                   TKO nad rámec RS 

             

                 Příjmy                                   643.260,80  Kč 

                 

Výdaje ponížit: 

 

             §  /   položka                         Kč 

 

         3631/5171     o částku           50.000,-    sníž.výdajů RS na opravy VO v obci-použ.   

                                                                         na osazení lampy VO u čp.68 ve Spytov. 

 

 

 Výdaje  povýšit :  

 

             §  /    položka                     Kč 

 

           3113/5336    o částku        142.171,68 převod průtok.dotace z MŠMT na účet ZŠ-část z   

                                                                        z ESF (85%) – ÚZ 103533063 

           3113/5336                           25.089,12 dtto – část ze SR (15%) – ÚZ 103133063 

           2212/5137                           37.000,--  trvalé doprav.značení-zrcadla (2xSpyt.,1xZd.) 

           2310/6121 org.1101            42.000,-- vodov.přípoj.na p.11/1 kú Zd.-čerp.nad rámec RS 

           2321/5169                           30.000  úhr.za zapůjč.čerpadla-ČSOV Spyt.(1.1-31.7.2016) 

           2321/6121 org.1101            10.000,-kanaliz.příp.na p.11/1 ve Zdech.- nad rámec RS      

           2341/6121                         200.000,-vodní díla ve Spytov..-čerpání nad rámec RS      

           3326/5154                           77.000,- na  dodávku el.energie-trafo zámek 2017-ne v RS      

         3631/6121                            50.000,- na osaz.lampy VO-MK u čp.68 ve Spyt. – ne v RS 

          6171/6111                           80.000,- zpracování (inovace)webových stránek obce   

          



                                       

                                                           

 

 

                  Výdaje                             643.260,80  Kč 

 

vypracovala: H.Procházková 

                      H.Čeřovská  

 

Ve Zdechovicích 25.5.2017 

 

Projednáno ve finančním výboru dne 25.5.2017 

 

 

Vysvětlivky některých zkratek: 

FO=fyzická osoba 

ZČ=závislá činnost 

PD= projektová dokumentace 

RS = schválený rozpočet 

PK = Pardubický kraj 

RRR PK = Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje 

DDHM = drobný dlouhodobý majetek 

VPS SR = všeobecná pokladní správa stát. rozpočtu 

MV ČR-HZS=Ministerstvo vnitra-Generál.ředitelství hasičského záchran.sboru 

ČSOV-čističky odpad.vod 

OVK = okrsková volební komise 

SR=státní rozpočet 

ESF=evropské sociální fondy 


