
Rozpočtové opatření č. 14 Obce Tuchlovice na rok 2018 (v Kč)

Příjmová část

A) Daně, poplatky, dotace

Orz, Polož. Nástro] Zdroj Účel.znak Název Původní hodno Změna Po změně
llIt Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 807450000 +20000000 827450000
It13 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 65950000 +15050000 81000000
1337 Poplatek za komunální odpad 1 150000,00 +500000 1 15500000
1381 Daň z hazardních her 20000000 +10000000 30000000
1511 Daň z nemovitých věcí 140600000 +5000000 145600000
411J Neinvest.přii.transferv z všeob.pokl.správv stát. rozpočtu 142773,65 -2476880 11800485
4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 2082484,08 -1781900 206466508

Celkem přtmv A) 13 715257,73 +462912,20 14178169,93

B) Ostatní příjmy •

Od.par. Polož. N.+zdr. Org. Účel.znak Název Původní hodno Změna Po změně
3511 Všeobecná ambulantní péče' 130000,00 +5000,00 135000,00
3613 Nebvtově hospodářství 426000,00 +24000,00 450000,00

Celkem příj my B) 556000,00 +29000,00 585000,00
CELKEM PRÍJMY A+B 14271257,73 +491 912-,20 14 763 169,93

Výdajová část

Od.par. Polož. Org, Nástroj Zdroj Účel.znak Název Původní hodno Změna Po změně
2219 Ostatní záležitosti pozemnich komunikací 5393803,81 +1000,00 5394803,81
3111 Mateřská škola 3644030,00 +30000,00 3674030,00
3113 Základní škola 15 352 268,00 +203000,00 15 555.268,00
3326 Poříz.,zachov. a obn. hodnot míst.kultur.povědomí 235536,00 -445600 231.080,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže 180000,00 +2000000 200000,00
3612 Bytové hospodářství 317000,00 +10000,00 327.000,00



3631 Veřeině osvětlení 1318964,50 +90000,00 1408964,50
6115 Volby do zastupitelstev územ.samospráv.celků 25808,00 +39423,20 65231,20
6171 Cinnost místní správy 3081400,00 +60000,00 3141400,00
6409 Ostatní ěinnostijinde nezařazené 1905820,44 +42945,00 1948765,44

Vvdaiová část celkem 31 454630,75 +491912,20 31946542,95

Tuchlovice dne 23. II.2018

Mgr. Jaroslav Pošta - starosta
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Ing. Michal Křižan - předseda fmančního výboru
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Komentář k Rozpočtovému opatření č. 14 Obce Tuchlovice na rok 2018

V příjmové části tohoto rozpočtového opatření byla na základě konečného vyúčtování
akce "Oprava fasádních omítek kaple sv. Floriána vobci Tuchlovice" upravena položka
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu, kam byla zaúčtována konečná
částka přiznané dotace od Ministerstva zemědělství na tuto akci. Dle tohoto vyúčtování byly
upraveny i výdajové položky Nákup ostatních služeb a Opravy a udržování u paragrafu
Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního povědomí. Dále byla dle skutečně
vyčerpané zálohy dotace na výdaje spojené s konáním voleb do Zastupitelstva OBCE
TUCHLOVrCE upravena položka Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy
státního rozpočtu, což bylo zohledněnq i ve výdajové části tohoto rozpočtového opatření
v paragrafu Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků. V příjmech dále došlo
k úpravě položek daňových příjmů na základě vývoje skutečnosti a k navýšení položky
Poplatek za komunální odpad. Dle skutečnosti byla navýšena i položka příjmy z pronájmu
ostatních nemovitých věcí u paragrafu Všeobecná ambulantní péče a Příjmy z poskytování
služeb a výrobků u paragrafu Nebytové hospodářství.

Ve výdajích byla nově zavedena položka Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním
fondům u paragrafu Mateřská škola, kam byl zaúčtován správní poplatek za stavební povolení
na výstavbu nového pavilonu Mateřské školy Tuchlovice. Dle vývoje skutečnosti byla
navýšena položka Elektrická energie u paragrafu Ostatní záležitosti pozemních komunikací,
kam se účtuje spotřeba elektřiny na kamerovém systému u cyklostezky "Z Tuchlovic
na nádraží", položka Opravy a udržování u paragrafu Základní škola, položka Opravy
a udržování u paragrafu Využití volného času dětí a mládeže, položka Plyn u paragrafu
Bytové hospodářství a položky Nákup materiálu a Nákup ostatních služeb u paragrafu
Činnost místní správy. U paragrafu Základní škola byla nově zavedena položka Drobný
hmotný dlouhodobý majetek na pořízení zabezpečovacího zařízení pro areál Základní školy
Tuchlovice. U paragrafu Veřejné osvětlení došlo k zavedení položky Drobný hmotný
dlouhodobý majetek na pořízení nového vánočního osvětlení.

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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