
Rozpočtové opatření č, 10 Obce Tuchlovice na rok 2018 (v Kč)

Příjmová část

A) Daně, poplatky, dotace

Org. Polož. Nástroj Zdroj Účel.znak Název Původní hodno Změna Po změně
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 5209468,84 +I 044997,14 6254465,98
4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 2446000,00 -45000,00 2401000,00

Celkem přímy A) 7655468,84 +999997,14 8655465,98

B) Ostatní příjmy

Od.nar. Polož. N.+zdr. Org. ÚčeI.znak Název Původní hodno Změna Po změně
3631 Veřejné osvětlení O +32259,00 32259,0'0
6171 Činnost místní správy ]8619500 +49140,00 235335,00

Celkem nřřímv B) 186195,00 +81399,00 267594.00
CELKEM PŘÍJMY A+B 784] 663,84 +1081396,]4 8923059,98
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Výdajová část

Od.par. Polož. Org. Nástroj Zdroj ÚčeI.znak Název Původní hodno Změna Po změně
2212 Silnice 23 697 000,00 O 23 697 000,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 4718500,00 +675303,8] 5393803,81
3113 Základní škola 15 302 268,00 50000,00 15352268,00
3326 Poříz.,zachov. a obn. hodnot míst.kult.,nár.a hist.p. 185536,00 50000,00 235536,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 2153025,78 +0,22 2 ]53026,00
6171 Cinnost místní správy 2592000,00 +30000,00 2622000,00
6409 Ostatní činnosti iinde nezařazené 3142759,54 +276092,11 3418851,65

Výdajová část celkem 51 791 089,32 +I 081 396,14 52 872 485,46

Tuchlovice dne 24.8.2018

Schváleno obecní radou dne

Mgr. Jaroslav Pošta - starosta j;~ )811
Ing. Vladimír Olič - předseda finančního výboru
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Komentář k Rozpočtovému opatření č. 10 ObceTuchlovice na rok 2018

V příjmové části tohoto rozpočtového opatření byla na základě skutečně přijaté
investiční dotace od Ministerstva ŽP na pořízení štěpkovače upřesněna položka 4216 Ostatní
investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu. Toto upřesnění je zohledněno i ve výdajové
části tohoto rozpočtového opatření u paragrafu 3725 Využívání a zneškodňování komunálních
odpadů. U tohoto paragrafu je zároveň upřesněna položka 5169 Nákup ostatních služeb
z důvodu zaokrouhlení faktury. Na základě Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace
na akci "Tuchlovice - oprava povrchů ul. Školní" od Ministerstva pro místní rozvoj byla
zavedena položka Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu s přiděleným
účelovým znakem. Účtování této akce bylo zohledněno i ve výdajové části rozpočtového
opatření č. 10, kde bylo upřesněno, jaká část akce bude hrazena z dotace, jaká z vlastních
zdrojů a neuznatelné náklady akce. Vzhledem k tomu, že byla sepsána smlouva o poskytnutí
finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2018 na akci
"Tuchlovice - Slovanka, chodník podél lI/606", byly v příjmové i ve výdajové části tohoto
rozpočtového opatření upřesněny položky Ostatní investiční přijaté transfery ze státního
rozpočtu v příjmech a Ostatní záležitosti pozemních komunikací ve výdajích. Tato akce byla
již rozpočtována v rozpočtovém opatření č. 9 a nyní byla upřesněna smlouvou. V příjmech
byla zároveň nově zavedena položka Přijaté pojistné náhrady u paragrafu Veřejné osvětlení
z důvodu přijaté úhrady od pojišťovny Kooperativa za poškození lampy veřejného osvětlení.
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 už v rozpočtovém opatření č. 6 letošního roku rozpočtována položka Přijaté nekapitálové
příspěvky a náhrady u paragrafu Činnost místní správy. O vymáhání této pohledávky
rozhodlo obecní zastupitelstvo dne 16.4.2018. Vzhledem k navýšení pohledávky na základě
Příkazu k úhradě nákladů exekuce č. j. 150 EX 881/18-17, došlo k navýšení této položky
v rozpočtovém opatření č. 10.

Ve výdajové části tohoto rozpočtového opatření došlo u paragrafu Základní škola
k zavedení položky Ostatní osobní výdaje na úhradu mzdových nákladů manažera projektu
"Výstavba nového pavilonu Základní školy Tuchlovice", U paragrafu Pořízení, zachování
a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí došlo k zavedení
položky Opravy a udržování na úhradu neuznatelných nákladů na opravu kapličky
sv. Floriána v Tuchlovicích. Uznatelné náklady, které jsou již v rozpočtu obce, jsou hrazeny
částečně z dotace od Ministerstva zemědělství, částečně z vlastních zdrojů Obce Tuchlovice.
Na základě vývoje skutečnosti došlo k navýšení položky Nákup materiálu u paragrafu Činnost
místní správy.
Ve výdajové části tohoto rozpočtového opatření došlo u paragrafu Ostatní činnosti jinde
nezařazené, položky nespecifikované rezervy pouze k dorovnání rozdílu mezi příjmy a výdaji.


