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Rozpočtové opatřeni č. II Obce Tuchlovice na rok 2019 (v Kč)

Příjmová část

A) Daně, poplatky, dotace

Orz. Polož. Nástroi Zdroj Učel.znak Název Původní hodno Změna 1)0změně
1112 Daň z nřtimů fyzických osob placená nonlatníkv 230386,00 +10000000 330386,00
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 744324,00 +100000,00 844324,00
1337 Poplatek za komunální odpad 1 171 000,00 -I 171000,00 O
1340 Ponl.za provoz.svst.shrom.sběru.přcp.,třld. vvuž,a odstr.KO O +1 17100000 I 171000,00
1511 Daň z nemovitých věci 1456000,00 +5000000 1506000,00

Celkem přímy A) 3601 710,00 +25000000 3851710,00

B) Ostatní přfjmy

Od.par, Polož. N.+zdr. Ora, Učel.znak Název Původní hodno Změna Po změně
2212 Silnice 3616700,00 +200000,00 3816700,00-- - --

_ 3511 -- Všeobecná ambulantní péče 130000,00 +200000 13200000r--"- -
3725 Využívání a zneškodňovánl komunálních odpadů 250000.00 +2000000 270000.00
435. Osob.aslstence.neěov.služ, a podpora samostat.bvdíenl 370300,00 +2060000 39090000

Celkem příjmy B) 4367000,00 +24260000 4609600.00
CELKEM PRIJMY A+B 7968710,00 +492600,00 8461310.00

Výdajová část

Od.par, Polož. Org. Nástroj Zdroj Učel. Název Původní hodno Změna Po změně
znak

2212 Silnice 28 100 000,00 +10000,00 28 110 000,00-
3113 Základní škola 34931 914,50 +10000,00 34941 914,50
3314 Činnosti knihovnické 427900,00 +37000,00 464 900,00"- --3319 Ostatní záležitosti kultury 285000,00 +10000,00 295000,00
3612 Bytové hospodářství 435000,00 +30000,00 465000.00
3631 Veřejně osvětlení 705000,00 + I00 000.00 805000.00
3632 Pohřebnictvi 239200.00 +10000,00 249200,00

Územní plánováni
---3635 O +20 000,00 20000,00



,--
3745 Péče o vzhled obci a veřejnou zeleň 2864 340,00 +20000,00 2884340,00
4351 Osobnl asístence.peěovat.služba a podpora samost.bvdlení 483000,00 +130000,00 613 000,00
5279 Záležitosti krizového řlzení iinde nezařazené 10 000,00 -10000,00 O
5213 Krizová opatření O +10000,00 10000,00-

Činnost místní sorávv -
-- --

6171 3038799,00 +10000,00 3048799.00---
6409 Ostatní činnosti iinde nezařazené 23 046 50 I,20 +105600,00 23 152 101,20

Vvdaiová část. celkem 94 566 654,70 +492 600,00 95 059 254.70

Tuchlovice dne 25. 10. 2019

Mgr. Jaroslav Pošta
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Komentář k Rozpočtovému opatření č. 11 Obce Tuchlovice na rok 2019

V příjmové části tohoto rozpočtového opatření byly na základě vývoje skutečnosti
navýšeny daňové položky. Dále byla z důvodu účetni opravy zrušena položka Poplatek
za komunální odpad a byla nahrazena položkou Poplatek za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění. využíváni a odstraňování komunálních odpadů. Dále byla navýšena
položka Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady u paragrafu Silnice na příjem doplatku
náhrady z důlních škod za poddolování ulic Na Stráži. Dle skutečnosti byla navýšena položka
Příjmy z pronájmu ostatních nernovitých věcí a jejich částí u paragrafu Všeobecná ambulantní
péče. Vzhledem k výši vybraných odměn za třídění komunálních odpadů byla navýšena
položka Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady u paragrafu Využívání a zneškodňování
komunálních odpadů. U paragrafu Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora
samostatného bydlení byla zavedena položka Přijaté pojistné náhrady, kam bude zaúčtován
příjem pojistné náhrady za havárií poškozený plot u Domu s pečovatelskou službou

Tuchlovicích.
Ve výdajové části tohoto rozpočtového opatření byla u paragrafu Silnice navýšena

položka Nákup materiálu na pořízení posypového materiálu v zimním období. U paragrafu
Základní škola byla navýšena položka Ostatní osobní výdaje na výplatu projektanta u akce
Vybudování parkourového a workoutového hřiště v ZŠ Tuchlovice. Dle skutečnosti došlo
k navýšení položky Knihy, učební pomůcky a tisky a Elektrická energie v paragrafu Činnosti
knihovnické. Elektrická energie byla navýšena ještě u paragrafů Veřejné osvětlení,
Pohřebnictví a Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení.
U paragrafu Ostatní záležitosti kultury byla navýšena položka Nákup ostatních služeb,
ze které jsou hrazeny výdaje spojené s konáním varhanních koncertů pořádaných v kostel
sv. Havla v Tuchlovicích. Částka 10 000,00 Kč. o kterou je tato položka navýšena. byla
poskytnuta Obci Tuchlovice na pořádání těchto koncertů nadací Život umělce. U paragrafu
Bytové hospodářství byla navýšena položka Nákup ostatních služeb v souvislosti s rostoucími
výdaji na revize plynových zařízení. U paragrafu Veřejné osvětlení byla zavedena položka
Drobný hmotný dlouhodobý majetek na pořízení nového vánočního osvětlení. Vzhledem
k výdajům souvisejícím s územním plánem byla zavedena položka Nákup ostatních služeb
u paragrafu Územní plánování. Na základě skutečnosti byla navýšena položka Pohonné
hmoty a maziva u paragrafu Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň a položky Nákup ostatních
služeb a Opravy a udržování u paragrafu Osobní asistence. pečovatelská služba a podpora
samostatného bydlení. Z důvodu účetních změn byla zrušena položka Nespecifikované
rezervy u paragrafu Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené a nahrazena novou položkou
Rezerva na krizová opatření u paragrafu Krizová opatření. Z důvodu nutnosti pořízení nového
účetního programu byla navýšena položka Programové vybavení u paragrafu Činnost místní
správy.

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

VL{Vť{f-IVO' ~. J11· Lo-1C( SE'JHv..TQ· M'.11· 'Lo1Cf


