
Rozpočtové opatření č. 11 Obce Tuchlovice na rok 2018 (v Kč)

Příjmová část

AJ uane, opratxy, notace
Orz. Polož. Nástroj Zdro.i Účel.znak Název Původní hodno Změna Po změně

4111 Neínvest.nřii.transf.z všeobec.nokl.snrávv stát.rozn, 52773,65 +90000,00 142773,65
4216 Ostatní investiční přijatě transfery ze státního rozpočtu 6254465,98 +84803,00 6339268,98

Celkem nřímv A) 6307239,63 +174803,00 6482042,63

Od.par, Polož. N.+zdr. Orz, Účel.znak Název Původní hodno Změna Po změně
2212 Silnice 961119,00 +1 462687,00 2423806,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací O +4353,00 4353,00
3313 Film.tvorba,distrib.,kina a shromažď.audioviz.archiválii 200000,00 -200000,00 O
3412 Sportovní zařízení v majetku obce 2920,00 +21541,00 24461,00

Celkem přf] my B) 1 164039,00 +1 288581,00 2452620,00
CELKEM PRÍJMY A+B 7471278,63 +1 463 384,00 8934662,63

Vvdaiová čá --
Od.par, Polož. Org. Nástroj Zdroj Účel.znak Název Původní hodno Změna Po změně
2212 Silnice 23 697 000.00 +2000.00 23 699 000.00
2321 Odvádění a čištěni odpadních vod 4362000,00 +50000,00 4412000,00
3111 Mateřská škola 1380000.00 +1 700 000.00 3080000.00
3631 Veřejné osvětlení 1043000,00 +175990,00 1218990,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 2153026.00 +200000.00 2353026.00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2766398,00 +150000,00 2916398,00
6171 Činnost místní správy 2622000.00 +60000,00 2682000.00
6115 Volby do zastupitelstev územních samospráv.celků O +8000,00 8000,00
6409 Ostatní činnosti iinde nezařazené 3418851,65 -882606.00 2536245.65

Výdajová část celkem 41 442275,65 + 1 463 384,00 42 905 659,65

Tuchlovice dne 20. 9. 2018
~

Mgr. Jaroslav Pošta - starosta

Ing. Vladimír Olič - předseda finančního výboru ~ . Schváleno obecním zastupitelstvem dne ) Ý 4. hli
VV
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Komentář k Rozpočtovému opatření č. 11 Obce Tuchlovice na rok 2018

V příjmové části tohoto rozpočtového opatření byla na základě pokynu krajského úřadu
Středočeského kraje zavedena položka Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní
správy státního rozpočtu na příjem zálohy na výdaje spojené s konáním voleb do obecního
zastupitelstva. Dle Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace Ministerstvem průmyslu
a obchodu na projekt "Rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici Národního odboje" byla
rozpočtována položka Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu. Tento projekt
byl rovněž rozpočtován ve výdajové části tohoto rozpočtového opatření u paragrafu Veřejné
osvětlení na položce Budovy, haly a stavby. V příjmech byla dále zavedena položka Přijaté
nekapitálové příspěvky a náhrady u paragrafu Silnice na příjem náhrady z důlních škod
za poddolované místní komunikace. Dle oznámení pojišťovny UNIQA o výplatě pojistné
náhrady byla zavedena položka Přijaté pojistné náhrady u paragrafu Ostatní záležitosti
pozemních komunikací na příjem náhrady za poškozený altánek u cyklostezky a u paragrafu
Sportovní zařízení v majetku obce na příjem náhrady za poškozené dveře u kabin
na fotbalovém hřišti v Srbech, dveře byly poškozeny při vloupání. Dále v příjmové části
rozpočtového opatření byla zrušena položka Příjmy z poskytování služeb a výrobku
u paragrafu Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií.
Tato položka byla rozpočtována dle skutečnosti roku 2017 podle skutečně vybraného
vstupného z letního kina. V letošním roce vstupné nevybírala obec, ale provozovatel letního
kina.

Ve výdajové části tohoto rozpočtového opatření došlo u paragrafu Silnice k zavedené
položky Elektrická energie. Na tuto položku bude účtována spotřeba elektřina u měřičů
rychlosti instalovaných u Karlovarské silnice. Dle vývoje skutečnosti byla navýšena položka
Nákup ostatních služeb u paragrafu Odvádění a čištění odpadních vod. U paragrafu Mateřská
škola došlo k navýšení položky nákup služeb a k zavedení nové položky Budovy, haly
a stavby z důvodu plánovaného rozšíření areálu Mateřské školy Tuchlovice. Na tyto položky
budou účtovány projektové a přípravné práce na tuto rozsáhlou stavební úpravu. Dále byla dle
vývoje skutečnosti navýšena položka Nákup ostatních služeb u paragrafu Využívání
a zneškodňování komunálních odpadů na služby spojené se svozem tříděného odpadu
a bioodpadu. Vzhledem k plánované rekonstrukci centrální a parkové části obce došlo
k navýšení položky Nákup ostatních služeb u paragrafu Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň.
U paragrafu Činnost místní správy byla dle skutečnosti navýšena položka Ostatní osobní
výdaje na mzdové náklady spojené s pořízením plánu rozvoje obce a plánu rozvoje sportu
v obci Tuchlovice. Zároveň byla u tohoto paragrafu nově zavedena položka Kulturní
předměty na pořízení nového obrazu.

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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