
Rozpočtové opatřeni ě. 4 Obce Tuchlovice na rok 2019 (v Kč)

Příjmová část

- --- -_._- _. ---
Od.par, Polož. N.+zdr. Or!!. Včel.znak Název Původní hodno Změna Po změně

3313 Filmová tvor.,distrib.,kina a shromaž.audieviz.archlvátií O +365.00 365,00
3639 Komunální službv a územní rozvoi 1265000,00 +220000.00 1485000,00

Celkem nřfimv B) 1265000,00 +220365,00 148536500
CELKEM PRIJMY A+B 1265000,00 +220365,00 1485365,00

Výdajová část

Od.par. Polo7_ Org. Nástroj Zdroi Uěel.znak Název Původní hodno Změna Po změně
2219 Ostatní záležitosti nezemních komunikaci 211500,00 +110000,00 321500.00
2341 Vodní dila v zemědělské kraiině 543000,00 +3100000 574000.00
3326 Pořízeni,zachováni a obn.hodn.mist.kult.,nár.pov. O +100000.00 100000.00
3412 Snortovní zařlzent ve vlastnictvi obce 3698700,00 +20 000,00 _ 371870000

- f-
ČinDost místní správy6171 3315799,00 +13000.00 3328799.00

6409 Ostatní činnostiiinde nezařazené 613480J.00 -53635.00 6081 166.00
Vvdaiová část celkem 13 903 800,00 1220365.00 14124 16500

Tuchlovice dne 2 I. 3. 2019
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Komentář k Rozpočtovému opatření ě, 4 Obce Tuchlovíce na rok 2019

V příjmové části tohoto rozpočtového opatření byla nově zavedena položka Příjmy
z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí u paragrafu Filmová tvorba, distribuce,
kina a shromažďování audiovizuálních archiválií na zaúčtování nájemného z letního kina
v Tuchlovicích. Dále byla v příjmech dle skutečnosti navýšena položka Ostatní příjmy
z vlastní činnosti u paragrafu Komunální služby a územní rozvoj na evidenci náhrad
za zřízení věcných břemen.

Ve výdajích došlo k navýšení položky Nákup ostatních služeb u paragrafu Ostatní
záležitosti pozemních komunikací z důvodu výdajů na manažerské služby spojené
s vyřizování dotací na investiční akce roku 2018 - vybudování chodníku na Slovanku
a vybudování chodníku v ulici Školní. Dle skutečnosti byla navýšena položka Nákup
ostatních služeb u paragrafu Vodní díla v zemědělské krajině na pořízení služeb spojených
s přípravou odbahnění rybníku Salakvarda. Vzhledem k plánované rekonstrukci pomníku
padlých u "Sváteční cesty" byla nově zavedena položka Nákup ostatních služeb u paragrafu
Pořízení, zachováni a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického
povědomí. Dále byla dle skutečnosti zavedena položka Nákup materiálu u paragrafu
Sportovní zařízení ve vlastnictví obce. U Činnosti místní správy došlo k navýšeni položky
Neinvestiční transfery obcím, protože Magistrát města Kladna, který pro Obec Tuchlovice
na základě veřejnoprávní smlouvy řeší přestupky, oproti loňskému roku zvýšil poplatek
za vyřízení jednoho přestupku

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

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


