
Rozpočtové opatření č. 2 Obce Tuchlovice na rok 2019 (v Kč)

A) Daně, poplatky, dotace

Ore. Polož. Nástroi Zdroi Účel.znak Název Původní hodno Změna Po změně
4116 Ostatní neinvestiční ořiiaté transferv ze SR 25600 00 +196486,50 222086,50

Celkem nřímv A) 25600,00 +196486.50 222086,50
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Od.par. Polož. N.+zdr. Ora, Účel.znak Název Původní hodno Změna Po změna
3399 Ostatní záležitosti kuUurv. církví a sděl.nrostředků 60000,00 +7000,00 67000,00
3639 Komunální službv a územní rozvoi 670000,00 +595000,00 126500000

Celkem nřtímv B) 730000,00 +602000.00 1332000,00
CELKEM PRIJMY A+B 755600,00 +798486,50 155408650

Výdajová část

Od.par. Polož. Ore.. Nástroi Zdroi Uěel.znak Název Původnf hodno Změna Po změně
3113 Základnf škola 32 596 000,00 +19648650 32 792 486,50
6171 Činnost mfstnf sorAvy 3302199,00 +1360000 3315799.00
6409 Ostatní činnosti iinde nezařazené 5546401,00 +588400,00 6134801.00

.- - Výdajová část celkem 41 444 600,00 +79848650 42 243 086.50

Tuchlovice dne 26.2.2019
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Mgr. Jaroslav Pošta - starosta ::..~7 .
Ing. Michal Křižan předseda finančního výboru ~ . Schváleno obecní radou dne f 9
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Komentář k Rozpočtovému opatření č, 2 Obce Tuchlovice na rok 2019

V příjmové části tohoto rozpočtového opatření byla nově zavedena položka 4116
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu s příslušnými přiděleným účtovými
znaky na dotaci pro Základní školu Tuchlovice, kterou využije na pořádání příměstského
tábora. Zároveň byla u paragrafu Základní škola zavedena výdajová položka Neinvestiční
transfery zřízeným příspěvkovým organizacím, kam bude zaúčtováno poslání této dotace na
účet Základní školy Tuchlovice. Jedná se o tzv. průtokovou dotaci, kterou obec přijme
a obratem ji přepošle základní škole. V příjmech byla dále zavedena položka Přijaté
neinvestiční dary u paragrafu Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků pro
příjem sponzorských darů na pořádání obecního plesu v roce 2019. Vzhledem k vývoji
skutečnosti byla navýšena položka Příjmy z prodeje pozemků u paragrafu Komunální služby
a územní rozvoj.

Ve výdajové části byla navýšena 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 dotací monitorovací 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.
Tato položka už byla rozpočtována v minulém rozpočtovém opatření na rok 2019. Nebylo zde
však zohledněno penále, které bylo uhrazeno počátkem února 2019. Obec Tuchlovice
zažádala o prominutí tohoto penále a je reálná šance, že bude prominuto. Musí být ale
uhrazeno a když dojde k vyhovění žádosti o prominutí, bude penále vráceno zpět na účet
Obce Tuchlovice.

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