
Rozpočtové opatření č. 7 Obce Tuchlovice na rok 2018 (v Kč)

Příj mová část

A) Daně, poplatky, dotace

Org. Polož. Nástroj Zdroj ÚčeI.znak Název Původní hodno Změna Po změně
2420 Splátky nůič.nrostř.od obec. nrosněš.snoleč. a nodob.subi, O +200000,00 200000,00
4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 576693,00 +818570,93 1395263,93
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 2326831,15 -822084,16 1504746,99

Celkem přímy A) 2903524,15 +196486,77 3100010,92
CELKEM PRÍJMY 2903524,15 +196486,77 3100010,92

Vvdaiová část---- - -- - ----

Od.nar. Polož. Ore. Nástroi Zdroj ÚčeI.znak Název Původní hodno Změna Po změně
2212 Silnice 2542400000 -1 727 000,00 23 697 000,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakI.s kaly 263500000 +1 727 000,00 4362000,00
3111 Mateřská škola 1310000,00 +50000,00 1360000,00
3322 Zachování a obnova kulturních památek 62800000 -160000.00 468000,00
3511 Všeobecná ambulantní péče 21400000 +5000,00 219000,00
3613 Nebytové hospodářství 2800000,00 O 2800000,00
3631 Veřejné osvětlení 980000,00 +63000,00 1043000,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 2280543,00 -127517,22 2153025,78
6171 Cinnost místní správy 2418000,00 +143000,00 2561000,00
6409 Ostatní činnosti iinde nezařazené 3159755,55 +223003,99 3382759,54

Výdajová část celkem 41849298,55 +196486,77 42 045 785,32

Tuchlovice dne 18. 6. 2018

Mgr. Jaroslav Pošta - starosta

Ing. Vladimír Olič - předseda finančního výboru ~ ? .
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Komentář k Rozpočtovému opatření č. 7 Obce Tuchlovice na rok 2018

V příjmové části tohoto rozpočtového opatření byla na základě změnového Rozhodnutí
o poskytnutí dotace od Ministerstva životního prostředí na projekt "Pořízení štěpkovače,
kompostérů a kontejnerů na textil pro Obec Tuchlovice" upravena položka Ostatní investiční
přijaté transfery ze státního rozpočtu a nově zavedena položka Ostatní neinvestiční přijaté
transfery ze státního rozpočtu, 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. Ke změně rozhodnutí došlo z důvodu,
že tato dotace byla nově rozdělena na investiční a neinvestiční část. Nově byla zavedena
položka Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných
subjektů na příjem splátky půjčky od MAS Svatováclavsko.

Ve výdajích došlo k přesunu finančních prostředků z paragrafu Silnice na paragraf
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly na položce Budovy, haly a stavby
z důvodu rekonstrukce kanalizace v místní části Srby. U paragrafu Mateřská škola byla
zavedena položka Nákup ostatních služeb na získání energetického štítku budovy mateřské
školy a na podobné služby spojené se zajištěním provozu školky. Vzhledem k tomu, že
nedošlo k podpisu navržené Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Římskokatolické
církvi Smečno, byla snížena položka Neinvestiční transfery církvím a náboženským
společnostem u paragrafu Zachování a obnova kulturních památek. Na základě skutečnosti
došlo k navýšení položky Nákup ostatních služeb u paragrafu Všeobecná ambulantní péče,
kam se účtuje např. revize hromosvodů, elektroinstalace a hasicích přístrojů. U paragrafu
veřejné osvětlení došlo k navýšení položky Oprava a udržování na opravy veřejného osvětlení
v Srbech. Dále u paragrafu Nebytové hospodářství byly přesunuty prostředky z položky
Budovy, haly a stavby na položku Opravy a udržování vzhledem k nutným opravám
nebytových prostor obce. Na základě skutečnosti byla u paragrafu Činnost místní správy
navýšena položka Nákup ostatních služeb a Náhrady mezd v době nemoci. U tohoto paragrafu
ještě došlo k navýšení položky Opravy a udržování, protože v místní části Srby bylo
přistoupeno k opravě rozhlasového vedení pro hlášení v obecním rozhlase.

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

•....v

WVESEf.JO; 3.~. 'L.or18 ~t-'JNlA-rO :


