Návrh na rozpočtové opatření ZO č. 2/16
1) Navýšení příjmů na § 6171 Činnost místní správy v souvislosti s nájmem České pošty, který
byl vzhledem k nejisté situaci rozpočtován jen do 06/2016 o částku
+ 10 000,-- Kč:
- v příjmech na položce 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků, org. 0400 a 0500
(rozpočtováno 11 000,-, předpokládaná skutečnost 15 000,- Kč)
+ 4 000,-- Kč
- v příjmech na pol. 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí, org. 0500 (rozp.
13 500,-, předpokládaná skut. 19 500,- Kč)
+ 6 000,-- Kč
2) Navýšení příjmů na § 6171 v souvislosti s náhradou za náklady soudního řízení ve věci
podílu na cestě ppč. 1148/1 od M. Mládka, čp. 90 o částku
+ 26 000,-- Kč:
- v příjmech na pol. 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (rozp. 0,-, skut. 25 724,Kč)
+ 26 000,-- Kč
3) Převod mezi položkami ve výdajích na § 6171 v souvislosti s nákupem tonerů do tiskárny a
kopírky (černé a barevné ve výši cca 10 000,- Kč)) do zásoby o částku
± 5 000,-- Kč:
- ve výdajích na pol. 5139 Nákup materiálu (rozp. 15 000,-, předpokládaná skut. 20 000,Kč)
+ 5 000,-- Kč
- ve výdajích z pol. 5159 Nákup ostatních paliv a energie – LTO (rozp. 40 000,-,
předpokládaná skut. 34 026,- Kč)
- 5 000,-- Kč
4) Pro vyrovnanost rozpočtu o částku
- 36 000,-- Kč:
- ve třídě 8 Financování na pol. 8115 Změna stavu krátk. prostředků na bankovních účtech
(rozp. - 459 600,-- Kč)
- 36 000,-- Kč
Konečná úprava rozpočtu činí: navýšení v příjmech + 36 000,-- Kč (po úpravě celkem 7 474
700,--), ve výdajích ± 5 000,-- Kč (celkem 6 979 100,--) a ve třídě 8 Financování navýšení o 36
000,-- Kč (po úpravě celkem – 495 600,--).
V nejbližší době obdržíme dotaci na krajské volby, nevíme však v jaké výši. Pokud budeme znát
výši dotace, rozpočtové opatření bude doplněno o UZ a org. a v této podobě:
x) Navýšení příjmů a výdajů v souvislosti s dotací na volby do zastupitelstva Libereckého kraje
konaných ve dnech 7. a 8. října 2016 ve výši
+
xx Kč
- v příjmech na pol. 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního
rozpočtu, UZ ..., org. ..., SU AU 231 0500 (rozp. 0,- Kč)
+
xx Kč
- ve výdajích na § 6115 Volby do zastupitelstev ÚSC, UZ …, org. ...,
+
xx Kč
na položkách: 5021 Ostatní osobní výdaje, 5139 Nákup materiálu, 5173 Cestovné, 5175 Výdaje
na pohoštění.
Dále jsme dle pokynů HZIS v Semilech podali žádost o dotaci ve výši 3 000,-- Kč na školení
členů výjezdové jednotky SDH, není však ještě podepsána smlouva.
Pokud by nastala ještě nějaká změna, návrh bude předložen přímo na jednání ZO 7.9.2016.
Zpracovala: Štefanová
Martinice v Krkonoších 2. 9. 2016

