Rozpočtové opatření č. 8/2017
Doklad č.

Sestaveno v Kč

13. Úprava příjmů a výdajů
Vyúčtování přijaté zálohy - volby do PSP ČR
Účelový neinvest. transfér ze státního rozpočtu protř. Kraje Vysočina
ÚZ 98071
Převod finančních prostředků mezi bankovními účty obce (ZBÚ - dotační účet)

OdPa
Položka
Druh příjmu
6330
4134 Převody vlastním fondům v rozpočtech ÚSC, převody z rozpočtových účtů
4111 Neinvest. přijatý transfér z všeobecné pokl. správy státního rozpočtu
celkem Kč:
OdPa
Položka
6330
5345
6114
5019
6114
5039
6114
5139
6114
5168

Doklad č.

Druh výdaje
Převody vlast. fondům v rozpočtu ÚSC, převody vlastním rozpočt. účtům
Volby do Parlamentu ČR, ostatní platy
Volby do Parlamentu ČR, ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavat.
Volby do Parlamentu ČR, nákup materiálu j.n.
Volby do Parlamentu ČR, služby zpracování dat
celkem Kč:

14. Úprava příjmů a výdajů
Účelový neinvest. transfér ze státního rozpočtu protř. Kraje Vysočina
Převod finančních prostředků mezi bankovními účty obce (ZBÚ - dotační účet)

Položka
Druh příjmu
4116 Neinvest. přijatý transfér ze státního rozpočtu
6330
5345 Převody vlast. fondům v rozpočtu ÚSC, převody vlastním rozpočt. účtům
celkem Kč:

4342,00 příjem na dotační účet ze ZBÚ (AÚ 0400)
4342,00 dotační účet u ČNB (AÚ 0400), vratka nespotř. části dotace
0,00

4342,00 převod ze ZBÚ na dotačního účet (AÚ 0100)
951,00 (refundace)
343,00 (refundace)
3016,00
32,00
0,00

ÚZ 14004

OdPa

OdPa
Položka
Druh výdaje
6330
4134 Převody vlastním fondům v rozpočtech ÚSC, převody z rozpočtových účtů
5512
5019 Požární ochrana - dobrovolná část, ostatní platy
celkem Kč:
5512
5512

5019 Požární ochrana - dobrovolná část, ostatní platy
Požární ochrana - dobrovolná část
celkem Kč:

1200,00 dotační účet u ČNB (AÚ 0400)
1200,00 převod z dotačního účtu na ZBÚ (AÚ 0100)
2400,00

1200,00 příjem na ZBÚ z dotačního účtu (AÚ 0400)
1200,00 refundace
2400,00
1200,00 refundace - snížení rozpočtované částky
1200,00 pol. 5169 - zvýšení rozpočtované částky
0,00

Doklad č.
OdPa

3635
3639

15. Úprava příjmů a výdajů
Položka
1382
1381
1111
1113
1121
1211
1361

Druh příjmu
Zrušený odvod z loterií a podobných her
Daň z hazardních her
Daň z příjmu fyzických osob placená plátci (ze závislé činnosti)
Daň z příjmu fyzických osob vybíraná plátci srážkou (ze závislé činnosti)
Daň z příjmu právnických osob
Daň z přidané hodnoty
Správní poplatky
Územní plánování
3111 Komunální služby a územní rozvoj, příjmy z prodeje pozemků
celkem Kč:

OdPa
Položka
2212
3326
5021
3314
5011
3639
5011
3639
3639
6171
2321
2321
5901

Druh výdaje
Silnice
Pořízení, zachování a obnova hodnot nár. historie, ostatní osobní výdaje
Činnosti knihovnické, platy zaměstnanců v pracovním poměru
Komunální služby a územní rozvoj j.n., platy zaměstnanců
Komunální služby j.n.
Komunální služby a územní rozvoj j.n.
Činnost místní správy
Odvádění a čištění odpadních vod
Odvádění a čištění odpadních vod, nespecifikované rezervy
celkem Kč:

23400,00
23400,00
100000,00
10000,00
60000,00
350000,00
300,00
3400,00 zrušení rozpočt. částky pol. 2324, příjem dobropis. k pol. 5169
60000,00 zrušení rozpočt. částky, nerealizován žádný prodej pozemků
456900,00

15000,00
2800,00
600,00
7000,00
2000,00
500,00
14000,00
1000,00
414000,00
456900,00

pol. 5169 - nákup služeb, rozbor zeminy
nově rozpočtováno - DPP p. Dokulil
zvýšení rozpočtované částky
zvýšení rozpočtované částky
pol. 5031 - povin. poj. zaměstnavatele na soc. zabezp.
pol. 5032 - pov. pojist. zaměstnav. na ZP
pol. 5153 - plyn, zvýšení rozpoč. čátky na úhradu záloh
pol. 5169 - nákup služeb, zvýšení rozpočtované částky
zvýšení rozpočtované částky

Doklad č.

16. Úprava příjmů a výdajů
Účelový neinvest. transfér z rozpočtu MMR - Podpora obnovy rozvoje venkova 2017
ÚZ 17027, akce org. 0117815005710
OdPa
Položka
Druh příjmu
4116 Ostatní neinvest. přijatý transfér ze státního rozpočtu
1000000,00 k SÚ 231 AÚ 0400
6330
4134 Převody vlastním fondům v rozpočtech ÚSC, převody z rozpočtových účtů
1000000,00 příjem na ZBÚ (SÚ 231 AÚ 0100)
celkem Kč:
2000000,00
OdPa
Položka
6330
5345
2212
5171
2212
5171
2321
5901

Druh výdaje
Převody vlastním fondům v rozpočtech, převody vlast. rozpočtovým účtům
Silnice, opravy a udržování
Silnice, opravy a udržování
Odvádění a čištění odpadních vod, nespecifikované rezervy
celkem Kč:

1000000,00
1000000,00
1000000,00
1000000,00
2000000,00

převod z dotačního účtu na ZBÚ (k SÚ 231 AÚ 0400)
účelové proplacení úhrazených nákladů
snížení rozpočtované částky - vlastních nákladů
zvýšení rozpočtované částky

V Petrovicích 21.11.2017
Vypracovala: Helena Moudrá
Návrh rozpočtového opatření byl projednán a schválen na zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 21.11.2017.
Ing. Zdeněk Jeřábek - starosta
Zveřejněno na pevné a elektronické uřední desce Obecního úřadu Petrovice dne 29.11.2017

