Rozpočtové opatření č. 2/2022

Sestaveno v Kč

Doklad č.
3.
OdPa
Položka
1334
1337
1122
3639
6171
1211

Úprava příjmů a výdajů
Druh příjmu
Příjem z odvodů za odnětí ZPF
Příjem ze zrušeného poplatku za komunální odpad
Příjem z DPPO - za obec
Komunální služby a územní rozvoj j.n.
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Příjem z DPH
celkem Kč:

2800,00
6000,00
14400,00
1000,00
10100,00
243400,00
277700,00

nově rozpočtovaný příjem

OdPa
Položka
6171
3111
4359
3639
2212
6409
6399
6221
2141
3399
3419

Druh výdaje
Činnost místní správy
Předškolní zařízení
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče
Komunální služby a územní rozvoj j.n.
Silnice
Ostatní činnosti jinde nezařazené
Ostatní finanční operace
Humanitární zahraniční pomoc přímá
Vnitřní obchod
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků.
Ostatní sportovní činnosti.
celkem Kč:

52400,00
40000,00
20000,00
36000,00
20000,00
900,00
14400,00
10000,00
24000,00
30000,00
30000,00
277700,00

pol. 5153 - plyn - zvýšení rozpočtované částky

Poznámka
zvýšení dle inventarizace k 31.12.2021
zvýšení rozpočtovaného příjmu
pol. 2119 - zřízení VB k pozemku
pol. 2324 - přijaté neinvest. příspěvky a náhrady - zvýš. rozpočt. částky
zvýšení rozpočtovaného příjmu

Poznámka

V Petrovicích 10.03.2022
Vypracovala: Helena Moudrá
Rozpočtové opatření bylo projednáno a schváleno na zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 10.03.2022.
Zveřejněno na pevné i elektronické uřední desce Obecního úřadu Petrovice dne 15.03.2022.

pol. 5331 - neinvest. příspěvek přísp. org.- zvýšení rozpočt. částky MŠ
pol. 5223 - neinv. transfér církvím nábož. spol. - Charita Třebíč
pol. 6130 - koupě pozemků (Marténková, Novotný) - zvýš. rozp. částky
pol. 6130 - koupě pozemků - zvýšení rozpočtované částky
pol. 5229 - ost. neinvest. transféry nezisk. org. - SMS Zlín (zvýšení)
pol. 5365 - platby daní a poplatků - zvýšení rozpočtovaného příjmu
nově rozpočt. - Člově v tísni, o.p.s. - SOS Ukrajina - pol. 5221 - nein. transf.
nově rozpočt. - COOP družstvo HB - pol. 5213 - neinvest. transfer
nově rozpočt. - podpora kultury - pol. 5222 - neinvest. transfer spolkům
nově rozpočt. - podpora sportu - pol. 5222 - neinvest. transfer spolkům

Schválil: Mgr. Petr Padrnos, starosta

