
Rozpočtové opatření ě, 6 Obce Tuchloviee na rok 2019 (v Kč)

Příj mová část

A) Daně, poplatky, dotace

-
01"2. Polož. Nástroi Zdroi Učel.znak Název Původnf hodno Změna Po změně

4111 Nelnvest.nřti.transferv z všeob.nokí.snrávv státního roz~č. O +8700000 87000.00
Celkem přímy A) O +8700000 87000,00

B) Ostatní přijmy

Od.par. Polož. N.+zdr. Orz. Učel.znak Název Původní hodno Změna Po změně
3613 Nebvtově hospodářství 607000.00 +300000 610000.00

Celkem přl.imy B) 607000,00 +3000,00 610000,00
CELKEM PŘIJMY A+B 607000,00 +9000000 697000.00

Výdajová část

Od.nar. Polož. Org, Nástroj Zdroj Učel.znak Název Původní hodno Změna Po změně
2341 Vodní dila v zemědělské krajině 574000,00 +100000.00 674000,00
3314 Činnosti knihovnické 400900.00 +4000.00 404900.00
3319 Ostatní 7.áležitosti kultury 280000,00 +5000,00 285000,00
3412 Sportovní zařizeni ve vlastnictví obce 3788700.00 +39000.00 3827700.00
3613 Nebytově hospodářstvr 2420000,00 +100000,00 2520000,00
3631 Veřejoé osvětlení 605000,00 +100000,00 70500000
3725 Využívání a zncškodňováni komunálních odpadů 1.125 000.00 +4400000 I 16900000- - -
6117 Volby do Evropského parlamentu O +8000,00 800000
6409 Ostatni (,innosti jinde nezařazeně 8996441,20 -310000,00 8686441,20

Výdajová část celkem 18 190041,20 +90000,00 18280041.20

Tuchlovice dne 27. 5. 2019
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Mgr. Jaroslav Pošta - starosta ~,:= .

Ing. Michal Křižan - předseda finančního výboru ..?: ..:..::. ...••••••........ Schváleno obecní radou dne
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Komentář k Rozpočtovému opatření ě. 6 Obce Tuchlovice na rok 2019

V příjmové části tohoto rozpočtového opatření byla zavedeno položka Neinvestiční
přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu na příjem dotace na výdaje
spojené s konáním voleb do Evropského parlamentu ve dnech 24. a 25. května 2019. Výdaje
na volby do Evropského parlamentu byly zohledněny ve výdajové části tohoto rozpočtového
opatření u položek ákup materiálu a Pohoštění. Mzdové ýdaje na tyto volby budou součástí
příštího rozpočtového opatření. Dále v příjmech došlo k zavedení položky Ostatní nedaňové
příjmy jinde nezařazené u paragrafu ebytové hospodářství na příjem kauce k nájmu
nebytových prostor čp. 39 v Tuchlovicích.

Ve výdajích byla na základě skutečnosti navýšena položka ákup ostatních služeb
u paragrafu Vodní díla v zemědělské krajině. U paragrafu Činnosti knihovnické byla
navýšena položka Ostatní osobní výdaje na zaúčtování mzdových výdajů na výtvarný
kroužek. U paragrafu Ostatní záležitosti kultury byla navýšena položka Nákup ostatních
lužeb u paragrafu Ostatní záležitosti kultury na výdaje spojené s pořádáním Středočeského

folklorního festivalu Tuchlovická pouť 2019. U paragrafu Sportovní zařízení ve vlastnictví
obce byla zavedena položka Studená voda na účtování zálohy na vodu pro krytý bazén u ZŠ
Tuchlovice, z důvodu úhrad záloh na vodu byla rovněž navýšena položka Studená voda
u paragrafu ebytové hospodářství. U ebytového hospodářství byla navýšena ještě položka
Plyn, protože byla provedena plynofikace domu čp. 39 v Tuchlovicích. U paragrafu Veřejné
osvětlení byla zavedena položka ákup ostatních služeb na účtování výdajů na energetické
posudky týkající se veřejného osvětlení a na služby spojené se zajištěním vánoční výzdoby,
které se provádí již letních měsících. U paragrafu Využívání a zneškodňováni komunálních
odpadů byla nově zavedena položka Opravy a udržování na úpravu stanoviště pro kontejnery
v ulici a Stráži.
Ve výdajové části tohoto rozpočtového opatření došlo u paragrafu Ostatní činnosti jinde
nezařazené, položky nespecifikované rezervy pouze k dorovnáni rozdílu mezi příjmy a výdaji.


