Rozpočtové opatření

ě,

6 Obce Tuchlovice na rok 2018

(v Kč)

Přijmová Mst
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Původni bodn.
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Název
Ostatnl záležitosti kultury
tinnost mistni správy
Celkem příi mv D)
CELKEM
PRIJMY

Změna
+10000,00
+186195,00
+196195,00
+19619500

Po změně
10000,00
186195,00
196195,00
196195,00

Výdajová část
Polož.

Od.par,
3111
3313
3326
3421
3745
6409·

Ora,

Nástroi

-- --

--

Zdroi

Učel.znak

--

Název
Mateřská škola
Film.tvor.,distrib.,kina a shrom.audioviz.arch.
Poříz.,zachov.a obn.hodn.mist.kult.,nár.a
hist.p.
Využití volného času děti a mlédeže
Péče o vzhled obci a veřeinou zeleň
Ostatni činnosti jinde nezařazené
Výdajová část celkem

P6vodnf bodn.
. I 305 000,00
I 185000,00
165536,00
155000.00
2736398,00
3053560,55
8600494,55

Změna
+5000,00
+1000000
+2000000
+2500000
+3000000
+106195.00
+196 195.00

Tuchlovice dne 28. 5. 2018
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Mgr. Jaroslav Pošla - starosta
Ing. Vladimír Olič - předseda finančního výboru
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Schváleno obecní radou dne
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Po změně
1310000,00
I 195000,00
185536,00
180000,00
2766398,00
3159755.55
8796689,55

Komentář k Rozpočtovému

opatření

ě,

6 Obce Tuchlovíce na rok 2018

V příjmové části tohoto rozpočtového opatření byla dle darovací smlouvy uzavřené
se Středočeskými vodárnami, a.s. Kladno zavedena položka Přijaté neinvestiční dary
u paragrafu Ostatní záležitosti kultury na příjem sponzorského daru na financování kulturní
akce "Tuchlovická pouť 2018". Na základě rozsudku Okresního soudu v Kladně a Krajského
soudu v Praze o náhradě nákladů soudního řízení a nákladů odvolacího řízení společností
s. r.o. Europrojekty Most, byla nově rozpočtována položka Přijaté nekapitálové příspěvky
a náhrady u paragrafu Činnost místní správy. O vymáhání této pohledávky rozhodlo obecní
zastupitelstvo dne 16.4.2018.
Ve výdajové části tohoto rozpočtového opatření byla u paragrafu Mateřská škola
dle aktuální informace ředitelky MS navýšena položka nákup materiálu na nákup kufříků
pro ptedškoláky. Kufříky každoročně budoucím prvňáčkům pořizuje Obec Tuchlovice.
Na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z.s.Letní kino Tuchlovice
byla zavedena položka Neinvestiční transfery spolkům u paragrafu Filmová tvorba,
distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií. Dle skutečnosti byla u paragrafu
Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí
zavedena položka Nákup ostatních služeb. U paragrafu Využití volného času dětí a mládeže
byla navýšena položka Opravy a udržování z důvodu plánované výstavby oplocení
trafostanice u dětského hřiště. Vzhledem k tomu, že bude uzavřena smlouva o pronájmu části
pozemku v bývalém areálu firmy Miil1er Technik na uskladnění obecní techniky a jejího
příslušenství, byla nově rozpočtována položka Nájemné u paragrafu Péče o vzhled obcí
a veřejnou zeleň.
Ve výdajové části tohoto rozpočtového opatření došlo u paragrafu Ostatní činnosti jinde
nezařazené, položky nespecifikované rezervy pouze k dorovnání rozdílu mezi příjmy a výdaji.

