
Obec Zdechovice, Pardubický kraj 

 

Rozpočtové opatření č. 5/2017 

 

SCHVÁLENO ZASTUPITELSTVEM OBCE ZDECHOVICE 25.10.2017 POD B.Č.1  

 

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 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 :  

                 §   /    položka                    Kč         

                           

                 -          4216 ÚZ 106515974   1,523.142,98 invest.dotace od MŽP na rekultivaci      

                                                                                     skládky na č.p.381 kú Spytovice                                                        

                 -         4216  ÚZ        29996        963.794,-- invest.dotace od Min.zemědělství 

                                                                                     na revitalizaci rybníků Velký zámecký a 

                                                                                     rybníček Sádka ve Zdech. 

                 -         4116  ÚZ        29025        411.206,-- neinvest.dotace – d t t o 

                 -         4116  ÚZ        14004          85.849,--účel.neinvest.dotace od MV-GŘ HZS 

                 -                                                                   na činnost jednotek SDH v r.2017 

                 -         4122                                    3.671,-- účel.neinv.dotace od PK na činnost a 

                                                                                     a provoz TIC 

-   

-      1333                                844.000,--  povýš.popl.za ulož.odpadů na skládku 

                                                                    TKO nad rámec RS 

___________________________________________________________________ 

 

Příjmy                                      844.000,-- 

 

 

 Výdaje ponížit : 

           §  /  položka                            Kč 

 

 2341/6121  org. 3326                      250.000,-- převod z investice na revitalizaci rybníků 

                                                                             Velký zámecký a Sádka na neinvest.výdaje 

                                                                              - část za obec                    

 

 Výdaje  povýšit :  

 

             §  /    položka                        Kč 

 

             2341/6121 ÚZ 106515974    1,523.142,98 čerpání invest.dotace od MŽP na             

                                Org. 937                                    rekultivaci skládky na č.p.381 kú  

                                                                                 Spytovice                                                                                                                 

             2341/6121   ÚZ    29996          963.794,--  čerpání invest.dotace od  Min.zeměděl. 

                                 Org.3326                                na revitalizaci rybníků Velký zámecký 

                                                                                 a rybníček Sádka ve Zdechovicích 



                              

            2341/5169 ÚZ 29025        411.206,--          čerpání neinvest.dotace- dtto 

                               Org. 3326 

            2143/5169                             3.671,--          čerpání dotace od PK na činnost TIC 

 

            2341/5169 org. 3326         250.000,--   revitaliz.rybníků v zámeck.parku -viz text shora                                      

                                                                          neinvest.část za obec-převod z invest. 

            5512/5019 ÚZ 14004            2.800,--   čerpání účel.neinvest.dotace od MV-GŘ HZS 

                                                                           na činnost SDH v r.2017- refundace mezd                        

            5512/5137 ÚZ 14004          53.000,--   dtto–na věcné vybavení (mininůžky a tablety) 

            5512/5156 ÚZ 14004          26.049,--   d t t o – na výdaje za zásahy mimo vlast.územ. 

                                                                                       obvod-PHM 

            5512/5169  ÚZ 14004           4.000,--   d t t o – revize nářadí (Holmatro) 

              

                                                                  

            6171/5137  org.51             180.000,--   DDHM do čp.5 mimo rámec invest.výdajů 

                                                                            nad rámec předch.RU                       

            

            6171/6121 org.51               250.000,--    invest.výdaje  na rekonstrukci čp.5 ve Zdech.   

                                                                            nad rámec předchoz. RU                                                                    

            6171/6122 org.51                 50.000,--    DHM na vybavení  pošty partner v čp.5 

                                                                           ve Zdech.-nezahrnuto do RS   

            6171/5169 org. 51                70.000,--     venkovní zahradní úpravy v čp.5 ve Zdech.- 

                                                                           mimo rámec invest.výdajů-nad rámec RS 

            3639/6130 org.38504         294.000,--    zpětný odkup poz.385/4-sídl.Ovčín od 

                                                                            manželů Janačových-neplán.v RS-schváleno 

                                                                            v ZO dne 29.5.2017             

 

                  Výdaje                          844.000,--  Kč 

 

vypracovala: H.Procházková 

                      H.Čeřovská  

 

Ve Zdechovicích 18.10.2017 

 

Projednáno ve finančním výboru dne  19.10.2017 

 

Vysvětlivky některých zkratek: RS = schválený rozpočet 

                                                   RU = upravený rozpočet 

                                                   DHM = dlouhodobý hmotný majetek 

                                                   DDHM  = drobný d t t o              

                                                   ZO = zastupitelstvo obce 

                                                   SDH=sbor dobrovolných hasičů 


