
Rozpočtové opatření ě. 2 Obce Tuchlovice na rok 2018 (v Kč)

Příj mová část

A) Daně, poplatky, dotace

Orz, Polož. Nástroj Zdroj Účel.znak Název Původní hodno Změna Po změně
Neinvestiční při], transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 440000,-- +55600,00 495600,00
Neinvestiční při]. transfery z všeobecné poklad.správy SR O +63972,00 63972,00
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu O +141475,00 141475,00
Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu O +I 105 869,60 I 105869,60
Celkem přímy A) 440000,00 +l 366916,60 1806916,60

Výdajová část

Od.par. Polož. Org, Nástroj Zdroj Účel.znak Název Původní hodno Změna Po změně
3326 Poříz.,zachov.a obnova hodno míst.,kultur.pověd. O +165536.00 165536,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce 4885000,00 +1131469,60 6016469,60
6118 Volba prezidenta renublikv O +6000,00 6000,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 6484996,00 +63911,00 6548907,00

Výdajová část celkem II 369 996,00 +1366916,60 12736912,60

Tuchlovice dne 25. I. 2018
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Komentář k Rozpočtovému opatření č. 2 Obce Tuchlovice na rok 2018

V příjmové části tohoto rozpočtového opatření byla na základě avíza z Krajského
úřadu Středočeského kraje navýšena položka Neinvestiční transfery ze SR v rámci
souhrnného dotačního vztahu. Při schvalování rozpočtu na rok 2018 v roce 2017 nebyla
přesná výše tohoto transferu známa. Dotace byla upřesněna krajským úřadem Středočeského
kraje v lednu 2018. Dále byla dle avíza Krajského úřadu Středočeského kraje zavedena
položka Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu
na příjem dotace na volby prezidenta České republiky. Ve výdajové části tohoto rozpočtového
opatření byla pod paragrafem Volba prezidenta republiky zavedena položka nákup materiálu
na materiálové výdaje spojené s konáním těchto voleb. Další výdaje budou upřesněny
na základě vývoje skutečnosti po ukončení těchto voleb v dalším rozpočtovém opatření.
Protože Obec Tuchlovice obdržela Registraci a rozhodnutí o poskytnutí dotace
od Ministerstva životního prostředí na akci "Zateplení bazénu vobci Tuchlovice", byla
zavedena položka Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu a Ostatní
neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu. Čerpání této dotace včetně výdajů této akce
z vlastních zdrojů Obce Tuchlovice bylo rozpočtováno ve výdajové části rozpočtového
opatření. Na základě Registrace a rozhodnutí o poskytnutí dotace na Opravu fasádních omítek
kaple sv. Floriána v obci Tuchlovice z Ministerstva zemědělství z roku 2017 byla zavedena
položka Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu s přiděleným účelovým
znakem, tato akce byla zároveň zařazena do výdajové části tohoto rozpočtového opatření
na položku Opravy a udržování pod paragrafem Pořízení, zachování a obnova hodnot
místního kulturního povědomí. Tato akce byla přesunuta z roku 2017, protože bude
realizována až v letošním roce.

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


