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Rozpočtové opatření č, 8 Obce Tuchlovice na rok 2018 (v Kč)

Příj mová část

A) Daně, poplatky, dotace

Org. Polož. Nástroj Zdro.j Účel.znak Název Původní hodno Změna Po změně
4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 1395263,93 +123190,15 151845408
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 1504746,99 +3704721,85 5209468,84

Celkem přímy A) 2900010,92 +3827912,00 6727922,92

- --------- -----

Od.par. Polož. N.+zdr. Org. Účel.znak Název Původní hodno Změna Po změně
3319 Ostatní záležitosti kultury u 10000,00 +10000,00 20000,00

Celkem příjmy B) O +10000,00 20000,00
CELKEM PRÍJMY A+B 2910010,92 +3 837 912,00 6747922,92

Výdajová část

Od.par, Polož. Orz, Nástro] Zdroj Účel.znak Název Původní hodno Změna Po změně
3111 Mateřská škola 1360000,00 +20000,00 1380000,00
3113 Základní škola 11 454 356,00 +3847912 00 15302 268,00
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostřed. 350000,00 +100000,00 450000,00
3511 Všeobecná ambulantní péče 219000,00 +7000,00 226000,00
3613 Nebytově hospodářství 2800000,00 +50000,00 2850000,00
3632 Pohřebnictví 227200,00 +15000,00 242200,00
4351 Osobní asistence, pečovat.služ, a podpora sam.b. 401000,00 +7000,00 408000,00
6171 Cinnost místní správy 2561000,00 +31000,00 2592000,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 3382759,54 -240000,00 3142759,54

Výdajová část celkem 22755315,54 +3837912,00 26593227,54

Tuchlovice dne 28.6. 2018
~

Mgr. Jaroslav Pošta - starosta .
Ing. Vladimír Olič - předseda finančního výboru ~ . Schváleno obecní radou dne lit JDI}
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Komentář k Rozpočtovému opatření č. 8 Obce Tuchlovice na rok 2018

V příjmové části tohoto rozpočtového opatření byly na základě Registrace akce
a rozhodnutí o poskytnutí dotace od Ministerstva pro místní rozvoj rozpočtovány položky
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu a Ostatní investiční přijaté transfery
ze státního rozpočtu na příjem dotace na projekt: "Výstavba nového pavilonu Základní školy
Tuchlovice". Tato akce byla zohledněna i ve výdajové časti tohoto rozpočtového opatření.
Dále byl na základě smlouvy s Nadací Život umělce rozpočtován příjem u paragrafu Ostatní
záležitosti kultury na položce Přijaté neinvestiční dary.

Ve výdajích došlo k zavedení položky Ostatní osobní výdaje u paragrafu Mateřská
škola na úhradu instalatérských prací prováděných v mateřské škole. U paragrafů Základní
školy, Všeobecná ambulantní péče, Nebytové hospodářství, a Osobní asistence, pečovatelská
služba a podpora samostatného bydlení došlo ke zvýšení položky Nákup ostatních služeb
na zajištění energetických štítků pro budovy v majetku obce. Vzhledem k plánovaným
kulturním akcím byla navýšena položka Nákup ostatních služeb u paragrafu Ostatní
záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků. Dále byla u paragrafu Činnost místní
správy navýšena položka Nákup ostatních služeb z důvodu pořízení videa o Tuchlovicích
a Srbech. U paragrafu pohřebnictví byla zavedena položka Poskytnuté náhrady na úhradu
sociálních pohřbů, které obec platí zesnulým, o které se nemá kdo postarat.

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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