
Rozpočtová    opatření    6/2016
schváleno  ZO dne 14.12.2016 č.usnesení 196/2016

Příjmy

dotace na hasiče od KU-výjezdy do extravilánu 55 700,00 Kč

fin. dar pro hasiče - Heineken  30 000,00 Kč

správní poplatky 30 000,00 Kč

daň z příjmu FO 25 000,00 Kč

daň z příjmu PO 29 300,00 Kč

dotace na VPP od úřadu práce -70 000,00 Kč

prodej bytu  čp. 141 -100 000,00 Kč

Výdaje

sběrný dvůr - investice 130 000,00 Kč

provoz sběrného dvora 120 000,00 Kč

vodní hospodářství - poplatek ČIŽP 1 000,00 Kč

hasiči - použití dotace a daru 85 700,00 Kč

vybavení OÚ - nábytek 100 000,00 Kč

školní jídelna - příprava -129 000,00 Kč

PD dešťová kanalizace k územ.řízení (Zadní ul) -50 000,00 Kč

pojízdný chodník pod zámkem - podíl obce -500 000,00 Kč

příprava územního plánu -100 000,00 Kč

investice ve Vak

  -  příprava k dotacím - intenzifikace ČOV -100 000,00 Kč

  -  příprava k dotacím - změna ČOV Valt na ČS -240 000,00 Kč

  -  příprava k dotacím - akumulace vod.Vítov -150 000,00 Kč

tvorba fondu obnovy vod. a kanalizací 490 000,00 Kč

změna účtování:

místní komunikace - douhodobý majetek nehmot. -90 000,00 Kč

                                        - dlouhodobý majetek hmot. 90 000,00 Kč

chodníky, ost.komunikace -  investice -490 000,00 Kč

                                                       - opravy 480 000,00 Kč

                                                        - materiál 10 000,00 Kč

ČOV   Velké Březno   -  budovy ,stavby -600 000,00 Kč

                                          -  přístroje, zařízení 600 000,00 Kč

knihovna - drobný majetek -3 600,00 Kč

                    -  ostatní služby 3 500,00 Kč

                    - cestovné 100,00 Kč

vydávání zpravodaje - změna účtování -60 000,00 Kč

vydávání zpravodaje - změna účtování 60 000,00 Kč

kultura v obci   -  změna účtování

                               - ples obce - poplatek OSA 3 100,00 Kč

                               - noc kostelů - odměny 1 100,00 Kč

                               - spotřeba  el.energie (ples,maškarní) 11 000,00 Kč

                               - občerstvení  (den obce) 26 500,00 Kč

                               - koncert na zámku 15 000,00 Kč

                               -  věcné předměty  na různé akce 23 000,00 Kč

                               -  věcné předměty  na různé akce 4 000,00 Kč



                               - příspěvek radě rodičů 34 000,00 Kč

                               - snížení  rezervní poločky -117 700,00 Kč

nebytový fond  -  opravy udržování -14 000,00 Kč

                                -  spotřeba el.energie 9 000,00 Kč

                                -  služby 4 500,00 Kč

                                -  materiál 500,00 Kč

veřejné osvětlení  -  el.energie -55 000,00 Kč

                                  - materiál na opravu 42 500,00 Kč

                                  - zřízení odběrného místa 12 500,00 Kč

pohřebnictví        - stavby -60 000,00 Kč

                                  - služby 37 000,00 Kč

                                  - opravy, udržování 23 000,00 Kč

veřejná zeleň     - ostatní služby -15 000,00 Kč

                                 - opravy 15 000,00 Kč

hasiči                     -  ostatní investice - stavby -300 000,00 Kč

                                - dopravní prostředky 300 000,00 Kč

                                 - termokamera 125 000,00 Kč

                                 - opravy, udržování -125 000,00 Kč

činnost místní správy

                                 - nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 15 000,00 Kč

                                - materiál 100 000,00 Kč

                                -  telekomunikační služby 60 000,00 Kč

                               -  poradenské a právní služby 75 000,00 Kč

                              - školení 30 000,00 Kč

                              -  služby informatiků 340 000,00 Kč

                              - ostatní služby 120 000,00 Kč

                              - poplatek kr.úřadu 1 000,00 Kč

                              - pořízení investice - kopírka 54 000,00 Kč

                              - čerpání soc.fondu pro zaměstnance 20 000,00 Kč

                              -  programové vybavení -15 000,00 Kč

                               - opravy, udržování -145 000,00 Kč

                               -  mzdy -500 000,00 Kč

                               - soc. pojištění -115 000,00 Kč

                               - zdrav.pojištění -40 000,00 Kč

-342 300,00 Kč

Financování

tvorba rezervy 342 300,00 Kč

čerpání rezervy z minulých období


