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Rozpočtové opatření ě, 15 Obce Tuchlovice na rok 2018 - Rekapitulace (v.J{č)"

Příj mová část

AJ uane, opratky, dotace
Org. Polož. Nástroj Zdroj Účel.znak Název Původní hodno Změna Po změně'

1511 Daň z nemovitých věcí 1456000,00 +150000,00 1606000,00
4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 2064665,08 -135588,15 1929076,93
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 6318989,98 -4810591,45 1508398,53

Celkem přlmy A) 9839655,06 -4 796 179,60 5043475,46

- - ------- .-- -.1---
Od.par, Polož. N.+zdr. Org. Účel.znak Název Původní hodno Změna Po změně
3326 Poříz.,zachov.a obnova hodn.míst.kult.,nár.a histor.nov, O +9000,00 900Q,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy O +4412,00 . 4412,00
3613 Nebytové hospodářství 450000,00 +114366,00 564366,00

Celkem příjmy B) 450000,00 +1277'78;00 577778,00.
CELKEM PRÍJMY A+B . 10 289 655,06 -4668401,60 5621253,46

.60

Vvdaiová část .
Od.par, Polož. Orz. Nástroi Zdroi Účel.znak Název Původní hodno Změna Po změně
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a naklád.s kaly 4412 000,00 +100000.00 4512 OOÓ 00
2341 Vodní díla v zemědělské kraiině O +46000,00 46000,00
3113 Základní škola . 15 555 268,00 -3 830 000.00 ft 725268,00
3412 Soortovní zařízení v maietku obce 601646960 -2828674,00 3"187 795,60
3721 Sběr a svoz nebeznečnvch odpadů 35000,00 +16000.00 . 51000.00
3745 Péče o vzhled obcí a veřeinou zeleň ' 2892276,71 +17908,00 . 2910184,71
6409 Ostatní činnosti iinde nezařazené 1948765,44 +181036440 37591Z9,84

Vvdaiová část celkem 30859779,75 -4668401,60, 26191378,15

Tuchlovice dne 12" 12. 2018

................. ~-

Ing. Michal Křižan - předseda finančního výboru ...~ ....

Mgr. Jaroslav Pošta - starosta

Schvále~o obecním zastupitelstvem dne 19·1,( . -to If
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, V příjmové části tohoto rozpočtového opatření byla na základě skutečnosti upraven~
položka Daň z nemovitých věcí. Dále došlo k navýšení položky Ostatní neinvestiční přijaté
transfery zestátního rozpočtu ,s účelovým znakem 13013 na příjem dotace 04 úřadu práce
na zaměstnance' pracujícího na veřejné zelení Tuchlovicích, což bylo zohledněno
i ve výdajové části tohoto rozpočtového opatření v paragrafu Péče o vzhled obcí a veřejnou
zeleň, na mzdových položkách. Úřad práce navýšil dotaci pro tohoto zaměstnance o mzdové
prostředky na jeden měsíc. V příjmech byla odečtena dotace na položkách Ostatní investiční
a Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu s účelovými znaky 15011 a 15974
na zateplení krytého bazénu u ZŠ Tuchlovice z důvodu přesunutí akce do příštího roku.
Ze stejného důvodu byla odečtena dotace na výstavbu nového pavilonu ZŠ Tuchlovice.
Přesuny obou dotací byly rovněž zohledněny ve výdajích. V příjmové části byla nově
zavedena položka Přijaté neinvestiční dary u paragrafu Pořízení, zachování a obnova hodnot
místního kulturního, národního a historického povědomí na příjem fmančního daru
na rekonstrukci kapličky sv. Floriána - na pořízení skleněné desky s textem o historii
kapličky. Dále došlo k zavedení položek na příjem pojistných náhrad za rozbitou autobusovou
zastávku v Srbech a za požárem poškozený Dům služeb II čp. 500 v Tuchlovicích.
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Ve výdajích byla navýšena' položka ákup ostatních služeb u paragrafu Odvádění
a čištění odpadních vod na úhradu kamerového monitoringu dešťové kanalizace
v Tuchlovicích. Dále byl zaveden nový paragraf Vodní díla v zemědělské krajině, položka
nákup služeb na úhradu předprojektových prací pro odbahněni rybníka Salakvatda. Vzhledem
k vývoji skutečnosti byla navýšena položka ákup ostatních služeb u paragrafu Sběr a svoz
nebezpečných odpadů.
Ve výdajové části tohoto rozpočtového opatření došlo u paragrafu Ostatní činnosti jinde
nezařazené, položky nespecifikované rezervy pouze k dorovnání rozdílu mezi příjmy a výdaji.


