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Rozpočtové opatřeni č. S Obce Tuchlovice na rok 2018
1~l'ljmováčást
uane, }Oplatky. dotace
Org.
Polož.
Nástroj

A)

Zdroj

Uěel.znak

Název
Daň z pNjmů právnických osobza obce
Ostatní neinvestičnl přijaté transfery ze státnlho rozpočtu
Celkem nřímv Al

9_·_. - - .-.
Od.par,
Polož.
3639

Původní hodno

Změna

1500000,00
456831,00
I 956831.00

-I 18400000
+119862,00
-I 064 13800

Po změně
316000,00
576693.00
892693.00

_9

Vvdaio,'á
--- - -- čá
----Polož.
Od.nar,
3113
3639
3745
6399
6409

N.+7..dr.

Org.

Ora,

Nástroj

Učel.znak

Zdroj

Původní bodn.
2195000,00
2195000,00
4151831,00

Název
Komunální služby a územnl rozvoj
Celkem pNi my B)
CELKEM
PRIJMY
A+B

Učel.znak

.

Název
Základní škola
Komunálnl služby a územní rozvoj
Péčc o vzhled obci a veřeinou zeleň
Ostatní finanční operace
Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdajová část celkem

Původní bodn.
8354356,00
640000,00
260710000
2 OSO 000.00
6122996,55
19774452,55

Změna
+490000,00
+490000.00
-574138,00

Změna
+3 100 000.00
+450000.00
+129298.00
-I 18400000
-306943600
-57413800

Tuchlovice dne 9.4.2018
~--::::::::,.

~?
-

Mgr. Jaroslav Pošta - starosta
Ing. Vladimlr Olič - předseda finančniho výboru
vV
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Schváleno obecnlm zastupitelstvem dne

~čJNUIO:

J,,1,4:JACf

. Ý. '

Po změně
268500000
2685000.00
3577693,00

Po změně
11 454 356,00
1090 000,00
2736398,00
866 000,00
3053 560.55
19200 31455

Komentář k Rozpočtovému opatření

č,

5 Obce Tuchlovice na rok 2018

V příjmové části tohoto rozpočtového opatření byla na základě Dohody o vytvoření
pracovních příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku,
spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu uzavřené s Úřadem
práce České republiky zavedena položka Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního
rozpočtu s přidělenými účelovými znaky, nástroji a zdroji, čerpáni této dotace spolu
se zapojením vlastních zdrojů obce bylo zohledněno ve výdajové části tohoto rozpočtového
opatření u paragrafu Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, na mzdových položkách.
Dle skutečně vypočítané daně z příjmů právnických osob za Obec Tuchlovice za rok 2017
byla upravena položka Daň z příjmů právnických osob za obce, což bylo zohledněno
i ve výdajích u paragrafu Ostatní finanční operace na položce Platby dani a poplatků krajům,
obcím a státním fondům. Obec vypočítanou daň neplatí, pouze ji zaúčtuje do příjmů
i do výdajů. Dále byla dle vývoje skutečnosti u paragrafu Komunální služby a územní rozvoj
navýšena položka Příjmy z prodeje pozemků a zavedena položka Příjmy z poskytování služeb
a výrobků, kam bude účtován příjem z přefakturace služeb spojených s prodejem pozemku.
Ve výdajové části rozpočtového opatření byla navýšena položka Budovy, haly a stavb
u paragrafu Základní škola z důvodu zahájeni výstavby nového pavilonu v areálu základní
školy. Dle skutečnosti byla navýšena položka Pozemky u paragrafu Komunální služby
a územní rozvoj.
Ve výdajové části tohoto rozpočtového opatření došlo u paragrafu Ostatní činnosti jinde
nezařazené, položky nespecifikované rezervy pouze k dorovnáni rozdílu mezi příjmy a výdaji.
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