
Rozpočtové opatření č, 16 Obce Tuchlovice na rok 2018 (v Kč)

Příjmová část

A) Daně, poplatky, dotace

Org. Polož. Nástroj Zdroj Účel.znak Název Původní hodno Změna Po změně.
1382 Zrušený odv. z loterií a podob. her kromě výher.hrac.přístr. O +127,00 127,00
4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 2401000,00 -423,31. 2400576,69

Celkem přímy A) 2401000,00 -296,31 2400703,69

B) Ostatní příjmy

Od.nar, Polož. N.+zdr. Ore. Účel.znak Název Původní hodno Změna Po změně
3612 Bytové hospodářství 67800000 +2300,00 680300,00

Celkem pří]my B) 678000,00 +2300,00 680 300 OR
CELKEM PŘÍJMY A+B •• 3 079",000,00 +2003,69 3081003,69

Výdajová část

Od.par. Polož. Orz. Nástroj Zdroj Účel.znak Název Původní hodno Změna Po změně' o

2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 5394803,81 +1 091545,84 6492349,65
3113 Základní škola 11 725 268,00 -2 395 624,00 9329644,90
3631 Veřejné osvětlení . ,..,. 1408964,50 +29·000,00 . 1437964,50 e.
3632 Pohřebnictví 242200,00 +3200,00 . 245400.00··
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2910184,71 + 6.700,00 2916884,71
6171 Činnost místní správy 3141400,00 -263500,00 . 2 877 900;00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 20000,00 +201,00 20201,00
6409 Ostatní činnosti iinde nezařazené 3759129,84 +1 524 480,85 5283610,69

Výdajová část celkem 28601950,86 +2003,69 28 603 954,55

Tuchlovice dne 27.12.2018

.............~ ..2?
Ing. Michal Křižan - předseda finančního výboru ~~~ .

..

Mgr. Jaroslav Pošta - starosta
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Komentář k Rozpočtovému opatření č. 16 Obce Tuchlovice na rok 2018

V příjmové části tohoto rozpočtového opatření byla dle skutečnosti zavedena položka
Zrušený. odvod z loterií a podobných her kromě výherních hracích přístrojů. Dále byla dle
skutečně zaslané dotace od Státního fondu dopravní infrastruktury na akci chodník
Tuchlovice - Slovanka upravena položka Investiční přijaté transfery ze státních fondů, což
bylo zohledněno i ve výdajích na tuto akci hrazených z této dotace. Dle vývoje skutečnosti
došlo k navýšení položky Příjmy z poskytování služeb u paragrafu Bytové hospodářství.

Ve výdajích byla dle skutečnosti upravena položka Budovy, haly a stavby u paragrafu
Ostatní záležitosti pozemních komunikací na akci chodník Tuchlovice - Slovanku u výdajů
hrazených z vlastních zdrojů obce, chodník v ulici Mírové, v ulici Petra Bezruče a v ulici
spojující ulici Petra Bezruče a Homickou.U akce "Oprava povrchů v ulici Školní" došlo jen
k účetní úpravě v účtování zdroje u úhrady z vlastních zdrojů Obce Tuchlovice.
Ve výdajové části tohoto rozpočtového opatření byla na základě dodatku č. 1 k Rozpisu
neinvestičního příspěvku Obce Tuchlovice pro Základní školu Tuchlovice navýšena položka
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím u paragrafu Základní škola.
U Základní školy byl dále upřesněn rozpočet na výdaje týkající se akce "Výstavba nového
pavilonu ZŠ Tuchlovice" tak, aby byl v souladu s 1. Žádostí o platbu a odpovídal přiděleným
účetním znakům k dotaci na tuto akci.
U paragrafu Veřejné osvětlení došlo na základě vývoje skutečnosti k navýšení položky
Opravy a udržování a k zavedení položky Nákup materiálu na pořízení výbojky pro veřejné
osvětlení u sportovního areálu ZŠ Tuchlovice. U paragrafu Pohřebnictví došlo k navýšení
položky Elektrická energie dle skutečnosti. U paragrafu Péče o vhled obcí a veřejnou zeleň
byly navýšeny položky Ostatní osobní výdaje a Náhrady mezd v době nemoci.
Dle skutečnosti byl rovněž upřesněn paragraf Činnost místní správy u položek týkajících
se mzdových nákladů a byla zrušena položka Dopravní prostředky na nákup obecního
vozidla, protože nákup byl přesunut do roku 2019. Dále byl upraven paragraf Obecné příjmy
a výdaje z finančních operací u položky Služby peněžních ústavů.

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


