
Rozpočtové opatření ě. 5 Obce Tuchlovice na rok 2019 (v Kč)

Přijmová část

A) Daně, poplatky, dotace

Ore.. Polož. Nástrni Zdroj Učel.znak Název Původní hodno Změna Po změně
4116 Ostatní neinvestični přijaté transfery ze státního rozpočtu 222086,50 +867799,20 108988570

Celkem ořímv A) 222086,50 +867499,20 1089585,70

B) Ostatní přijmy
-

Účel.znak
- ----

Od.nar. Polož. N.+zdr. Ore.. Název Původni hodno Změna Po změna
3639 Komunálni službv a územni rozvoj 1485000.00 +3000000.00 4485000.00
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 4000000.00 +20 000 000,00 24 000 000.00

Celkem příimv B) 5485000.00 +23 000 000,00 28 485 000,00
CELKEM PŘiJMY A+B 5707086,50 +23 867 499,20 29574585,70

Výdajová část

Od.par, Polož. Orz. Nástroi Zdroj Učcl.znak Název Původu! hodno Změna Po zmčnč
3113 Základní škola 32 792 486,50 +862224,00 33 654 710,50
3313 Filmová tvor ••distrib. kinaa shromaž.audioviz.archiv. 880000,00 +1500000 895000,00
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obec 3718700,00 +70000,00 3788700,00
3725 Využivání a zneškodňování komunálních odpadů I 120000,00 +5000,00 1 125000,00
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 4000000,00 +20 000000,00 24 000 000,00
6409 Ostatní činllosti jinde nezařazené 6081 166,00 +2915275,20 899644120

Výdajová část celkem 48 592 352,50 +23 867 499,20 72 459851,70

Tuchlovice dne 17.4.2019

Mgr. Jaroslav Pošta - starosta

} Schváleno obecním zastupitclstvcm dne ý'v. /~Ing. Michal Křižan - předseda finančního výboru
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Komentář k Rozpočtovému opatření č. 5 Obce Tuchlovíce na rok 2019

V příjmové části tohoto rozpočtového opatření byla dle skutečnosti zavedena položka
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu pro příjem dotace na akci "Výstavba
nového pa ilonu Základní školy Tuchlovice", zároveň došlo k úpravě rozpočtu na tuto akci
ve výdajové části tohoto rozpočtového opatření u paragrafu Základní škola, na položce ákup
ostatních služeb. U paragrafu Komunální služby a územní rozvoj došlo dle skutečnosti
k navýšení položky Příjmy z prodeje pozemků. Dále byla navýšena položka Převody
z rozpočtových účtů u paragrafu Převody vlastním fondům rozpočtech územní úrovně, což
bylo zohledněno i ve výdajích na položce Převody vlastním rozpočtovým účtům. Jedná
se o průběžnou položku, která slouží pouze k pře odům mezi jednotlivými účty obce.

Ve výdajích došlo k navýšení položky Neinvestiční transfery spolkům u paragrafu
Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií pro výdej dotace
na základě Veřejnoprávní smlouvy s neziskovou organizací Letní kino Tu hlo ice pro rok 2019.
Dále dle vývoje skutečnosti došlo k navýšení položek Ostatní osobní 'daje a ákup materiálu
u paragrafu Sportovní zařízení ve vlastnictví obce a u paragrafu yuží ání a zneškodňo áni
komunálních odpadů byla zavedena položka Nákup materiálu.

Ve výdajové části tohoto rozpočtového opatření došlo u paragrafu O tatní činnosti jinde
nezařazené, položky nespecifikované rezervy pouze k dorovnáni rozdílu m zi příjmy a výdaji.


