
Rozpočtové opatření ě, I Obce Tuchlovice na rok 2019 (v Kě)

A) Daně, poplatky, dotace

Ora, Polož. Nástroi Zdroi Učel.znak Název Původní hodno Změna Po změně
4112 Neinvestiční ořli. transferv ze SR v rámci souhr.dot.vzlahu 440000,00 +92300,00 532300,00

Celkem přimy A) 440000,00 +92300,00 532300,00

Výdajová část

Od.nar, Polož. Ora, Nástroi Zdroi Včel.znak Název Původní bodn. Změna Po změně
6171 Činnost místní správy 3289000,00 +13 199.00 3302199,00
6409 Ostatni činnosti jinde nezařazené 5467300,00 +79101 00 554640100

Výdaiová část celkem 8756300,00 +92300,OQ 8848600,00

..
Tuchlovice dne 23 I. 2019

o

Ing. Michal Křižan předseda finančního výboru ~ ~ Schváleno obecnl radou dne li·1 lvtt9
Mgr Jaroslav Pošta starosta
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Komentář k Rozpočtovému opatření č. 1 Obce Tuchlovice na rok 2019

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 2019 v roce 2018 nebyla přesná výše
tohoto transferu známa. Dotace byla upřesněna krajským úřadem Středočeského kraje v lednu
2019.

Ve výdajové části byla nově zavedena položka Úhrady sankcí jiným rozpočtům
u paragrafu Činnost místní správy na základě kontroly Finančního úřadu pro Středočeský kraj,
Oddělení kontroly zvláštních činností Kladno. Kontrola se týkala dodržení podmínek dotací
poskytnutých Státním fondem životního prostředí na zateplení budov v majetku Obce
Tuchlovice v Tuchlovicích a v Srbech z roku 2013 a 2014. Kontrolou bylo zjištěno, že firma
Energy Benefit Centre, která pro Obec Tuchlovice na základě smlouvy o dílo zajišťovala
manažerské služby u všech kontrolovaných dotací, opožděně - po stanoveném
termínu - předkládala poskytovateli dotaci monitorovaci zprávy. Tím došlo k porušení
rozpočtové kázně. V důsledku toho finanční úřad Obci Tuchlovice vyměřil odvody
do Státního fondu životního prostředí a do Národního fondu II za porušení rozpočtové kázně.

U paragrafu Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky nespecifikované rezervy došlo
pouze k dorovnání rozdílu mezi příjmy a výdaji.
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