
Rozpočtové opatření ě. 4 Obce Tuchlovice na rok 2018 (v Kč)

Příjmová část

A) Daně, poplatky, dotace

Or2:. Polož. Nástroi Zdroj Účel.znak Název Původní hodno Změna Po změně
Neinvestiční při]. transfery z všeobecné poklad.správy SR 63972,00 -11198,35 52773,65
Ostatní investiční ořiiaté transferv ze státního rozpočtu 1238369,60 +1088461,55 2326831,15
Celkem přímv A) 1302341,60 +1 077 263,20 2379604,80

- -----_._- -- ---
Od.par, Polož. N.+zdr. Or2:. Účel.znak Název Původní hodno Změna Po změně
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků 60000,00 +3000,00 63000,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce 2200,00 +720,00 2920,00

Celkem přlimv B) 62200,00 +3720,00 65920,00
CELKEM PRÍJMY A+B 1364541,60 + I 080 983,20 2445524,80

Výdajová část

Od.par. Polož. Org. Nástroj Zdroj Účel.znak Název Původní hodno Změna Po změně

3JJ3 Základní škola 8332356,00 +22000,00 8354356,00
3631 Veřejné osvětlení 680000,00 +300000,00 980000,00
3639 Komunální službv a územní rozvoi 610000,00 +30000,00 640000,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 1000000,00 +1 280 543,00 2280543,00
6118 Volba orezidenta reoublikv 75562,00 -2988,35 72 573,65
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 6671568,00 -548571,45 6122996,55

Vvdaiová část celkem 17 369 486,00 +1 080 983,20 18450469,20

Tuchlovice dne 26.3. 2018

~
Mgr. Jaroslav Pošta - starosta

Schváleno obecní radou dne
0·J ckf}

Ing. Vladimír Olič - předseda finančního výboru
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Komentář k Rozpočtovému opatření č. 4 Obce Tuchlovice na rok 2018

V příjmové části tohoto rozpočtového opatření byla na základě skutečně vyčerpané
zálohy dotace ze státního rozpočtu na výdaje spojené s konáním voleb prezidenta ČR
upravena položka Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního
rozpočtu, část nevyčerpané zálohy na tyto volby ve výši Kč 11 968,35 byla vrácena na účet
Krajského úřadu Středo českého kraje.
Na základě Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace od Ministerstva životního
prostředí na projekt "Pořízení štěpkovače, kompostérů a kontejnerů na textil pro Obec
Tuchlovice" byla zavedena položka Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu
na příjem této investiční dotace, což bylo zohledněno i ve výdajové části rozpočtu u paragrafu
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů, kde byly rozpočtovány výdaje na pořízení
štěpkovače, kompostéru a kontejnerů na textil z investiční dotace od Ministerstva životního
prostředí a úhrada z vlastních zdrojů Obce Tuchlovice. Zároveň byla u tohoto paragrafu
zrušena položka Drobný hmotný dlouhodobý majetek a prostředky z této položky byly
přesunuty na položku Nákup ostatních služeb, kam budou účtovány služby manažera projektu
této dotované akce.
Dále byla v příjmech zavedena položka přijaté neinvestiční dary u paragrafu Ostatní
záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků z důvodu příjmů sponzorských darů
na pořádání obecního plesu v roce 2018. Vzhledem k nedoplatkům nájemného ze sportovišť
za rok 2017, které došly na účet obce v roce 2018 byla navýšena položka příjmy z pronájmu
nemovitých věcí u paragrafu Sportovní zařízení v majetku obce.

Ve výdajích byla u paragrafu základní škola navýšena položka Ostatní osobní výdaje
na úhradu mzdy za údržbu tělocvičny a sportovního areálu ZŠ. U paragrafu veřejné osvětlení
došlo k zavedení položky Budovy, haly a stavby na obnovu veřejného osvětlení. a základě
skutečnosti byla zavedena položka Konzultační, poradenské a právní služby u paragrafu
Komunální služby a územní rozvoj zejména na služby spojené s koupí a prodeji pozemků.
Vzhledem ke skutečným materiálovým výdajům na volby prezidenta ČR byla upravena
položka Nákup materiálu u paragrafu Volba prezidenta ČR.

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


