Rozpočtové opatřeni

ě.

(v Kč)

3 Obce Tuchlovice na rok 2018

Přljmová ěást
A) Daně, poplatky, dotace
011!.

Od.nar,
2212

Polož.

Polož.

Nástroj

N.+zdr.

Zdroi

--01'2.

Uěel.znak

Název
Ostatnl neinvestičnf přijaté transferv ze státnfho
Celkem přimv Al

Uěekznak

Název
Silnice
Celkem přljmy B)
Pt"tIJMY
CELKEM

roznoětu

-

Původni hodno
141475,00
141 475,00

2mba
+315356 00
+315356,00

Po změně
45683100
45683100

Původní hodno

Změna
+19222300
+192223,00
+50757900

Po změna
961 119,00
961 11900
I 417950.00

768896,00
768896,00
910371,00

A+D

Výdajová část

Od.par.
3113
6118
6409

Polož.

Or2.

.Nástroi

Zdroi

Ná7,cv

Účel.znak

_._--

Základnl škola
Volba prezidenta republiky
Ostatni činnosti iinde ne7..ařazené
Výdajová část celkem

Původni hodno
8017000,00
6000,00
6548907,00
1457.190700

.-

Změna
+315356,00
+6956200
+122661,00
+507579,00

Po změně
833235600
7556200
6671568,00
1507948600

Tuchlovice dne 22.2. 2018

Poznámka: U rekapitulace rozpočtového opatření je uváděn celkový součet finančních prostředků za celý paragraf, jak u rozpočtu schváleného,
na rozdfl od položkového rozpočtového opatření, kde je uveden rozpočet schválený i rozpočet upravený jen pro jednotlivé položky.

Mgr. Jaroslav Pošta - starosta
Ing. Vladimlr Olič - předseda finančnlho výboru
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tak u rozpočtu upraveného,

Komentář k Rozpočtovému

opatření

č,

3 Obce Tuchlovice na rok 2018

V příjmové části tohoto rozpočtového opatření byla na základě Rozhodnutí
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR o poskytnutí dotace na tzv. "ŠABLONY"
pro Základní školu Tuchlovice zavedena položka Ostatní neinvestiční přijaté transfery
ze státního rozpočtu, což bylo zohledněno i ve výdajové části rozpočtu u paragrafu Základní
škola, na položce Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím. Jedná se
o druhou splátku této dotace z minulého roku. V příjmové části tohoto rozpočtového opatření
byla u paragrafu Silnice navýšena položka Přijaté nekapitálové příspěvky
a náhrady na příjem doplatků úhrady z důlních škod na poddolování ulic v části obce Srby.
Ve výdajích byly zavedeny položky na výdaje spojené s konáním voleb prezidenta
republiky. Kromě výdajů, které budou hrazeny z dotace byla rozpočtována položka Ostatní
osobní výdaje bez účelového znaku, na kterou budou účtovány odměny členům volebních
komisí za účast ve II. kole voleb prezidenta ČR hrazené z vlastních zdrojů obce. Úhrada
těchto výdajů z vlastních zdrojů obce byla schválena obecním zastupitelstvem
dne 12.2.2018.
Ve výdajové části tohoto rozpočtového opatření došlo u paragrafu Ostatní činnosti jinde
nezařazené, položky nespecifikované rezervy pouze k dorovnání rozdílu mezi příjmy a výdaji.
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