
Rozpočtové opatření ě. 13 Obce Tuchlovice na rok 2018 (v Kč)

Příjmová část

AJ lJane, opraruy.uorace
Orz, Polož. Nástroi Zdroj Účel.znak Název Původní hodno Změna Po změně

4122 Nelnvest.přii.transferv od krajů O +68607,00 68607,00
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 6339268,98 -20279,00 6318989,98

Celkem přfmv A) 6339268,98 +48328,00 6387596,98

- -----_._- -- ----
Od.par, Polož. N.+zdr. Orz, Účel.znak Název Původní hodno Změna Po změně
3632 Pohřebnictví 25000,00 +1522,00 26522,00

Celkem příjmy 8) 25000,00 +1522,00 26522,00
CELKEM PRÍJMY A+B 6364268,98 +49850,00 6414118,98

Od.par. Polož. Orz. Nástroj Zdroj Účel.znak Název Původní hodno Změna Po změně
3314 Cinnosti knihovnické 380900,00 +137214,00 518114,00
3631 Veřejné osvětlení 1218990,00 +99974,50 1318964,50
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 2353026,00 +50000.00 2403026.00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2916398,00 -24121,29 2892276,71
6115 Volby do zastupitelstev územ.samospráv.celků 8000.00 +17808.00 25808.00
6171 Činnost místní snrávv 2682000,00 +399400,00 3081400,00
6409 Ostatní čínnostilinde nezařazené 2536245,65 -630425.21 1905820.44

Výdajová část celkem 12 095 559,65 +49850,00 12 145409,65

Tuchlovice dne 18. 10. 2018

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

Mgr. Jaroslav Pošta - starosta ......................~( <~

~Ing. Vladimír Olič - předseda finančního výboru . Schváleno obecní radou dne ji r!;,J/I
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Komentář k Rozpočtovému opatření č. 13 Obce Tuchlovice na rok 2018

V příjmové části tohoto rozpočtového opatření byla na základě konečného vyúčtování
akce "Vybudování 3 míst pasivního odpočinku v obci Tuchlovice" upravena výše dotace na
tuto akci, zároveň došlo ve výdajové části tohoto rozpočtového opatření i k úpravě výdajů
týkajících se této akce účtovaných v paragrafu Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň. Dále byla
v příjmech zavedena položka Neinvestiční přijaté transfery od krajů dle Veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace ze Středo českého Fondu kultury a obnovy památek na pořízení
nového mobiliáře pro Obecní knihovnu Tuchlovice. Čerpání této dotace včetně zapojení
vlastních zdrojů Obce Tuchlovice bylo zohledněno ve výdajové části tohoto rozpočtového
opatření. Vzhledem k částečné náhradě výdajů za pohřeb klientky zařízení pro
seniory - Senior Home Tuchlovice, které zaplatila Obec Tuchlovice z dědictví po zemřelé,
byla rozpočtována položka Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady u paragrafu Pohřebnictví.

Ve výdajové části tohoto rozpočtového opatření došlo k upřesnění výdajů na projekt
"Rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici Národního odboje", úprava se týká nezpůsobilých
výdajů hrazených z vlastních zdrojů Obce Tuchlovice. V paragrafu Využívání
a zneškodňování komunálních odpadů byla zavedena položka Nákup materiálu na pořízení
tašek pro tříděný odpad, které dostane každá domácnost v obci zdarma. U paragrafu Volby
do zastupitelstev územních samosprávných celků byla zavedena položka Ostatní osobní
výdaje a Pohoštění. V paragrafu Činnost místní správy byly dle skutečnosti navýšeny položky
Pohoštění a Náhrady mezd v době nemoci a zavedena položka Drobný hmotný dlouhodobý
majetek na pořízení hodin pro místní část obce Srby. Nově byla u tohoto paragrafu zavedena
položka Dopravní prostředky na pořízení nového vozidla pro potřeby Obecního úřadu
Tuchlovice.

Ve výdajové části tohoto rozpočtového opatření došlo u paragrafu Ostatní činnosti jinde
nezařazené, položky nespecifikované rezervy pouze k dorovnání rozdílu mezi příjmy a výdaji.

VV
Vl(V E &~rJO; t .~;1.Lo1t ~E0Nl1íO,·


