ROZPOČTOVÁ ZMĚNA č.5/2005/12



 Schváleno v zastupitelstvu obce dne 14.12.2005


Příjmová část:

1. u položky		1211			zvýšení příjmů o	200.000,- Kč
	jedná se o daň z přidané hodnoty

2. u položky		4122	UZ 00020	zvýšení příjmů o 	    6.440,- Kč
	jedná se o dotaci pro JSDH

3. u položky		4116	UZ 15091	zvýšení příjmů o	  10.800,- Kč
	jedná se o dotaci na zeleň – ošetření lípy

4. v § 6171		položka 2111		snížení příjmů o	  40.000,- Kč
	jedná se o změnu v účtování

5. v § 3639		položka 2111		zvýšení příjmů o	  70.510,- Kč
	práce na ŽL, změna v účtování



Výdajová část:

1. v § 2321		položka 5171		zvýšení výdajů o	  25.000,- Kč
	jedná se opravy a udržování MK

2. v § 3392		položka 5153		zvýšení výdajů o	  80.000,- Kč
	jedná se o spotřebu plynu

3. v § 3392		položka 6121		zvýšení výdajů o	  65.000,- Kč
	jedná se o rekonstrukci KIS-vlastní prostředky

4. v § 3631		položka 5011		snížení výdajů o	  20.000,- Kč
	jedná se o mzdu zaměstnance

5. v § 3631		položka 5031		snížení výdajů o	  20.000,- Kč
	jedná se o sociální pojištění zaměstnance

6. v § 3722		položka 5169		zvýšení výdajů o 	100.000,- Kč
	jedná se o vývoz kontejnerů

7. v § 3745	UZ 15091	položka 5171	zvýšení výdajů o	  10.800,- Kč
	jedná se o ošetření lípy

8. v § 3745		položka 5156		zvýšení výdajů o	  20.000,- Kč
	jedná se o PHM

9. v § 4314		položka 5021		zvýšení výdajů o	  30.510,- Kč
	jedná se dohodu

10. v § 5512	UZ 00020	položka 5137	zvýšení výdajů o	    5.000,- Kč
	jedná se o nákup rozdělovače

11. v § 5512	UZ 00020	položka 5167	zvýšení výdajů o	    1.440,- Kč
	jedná se o školení JSDH

12. v § 5512		položka 6121		snížení výdajů o 	  20.000,- Kč
	jedná se o investice

13. v § 6171		položka 5021		snížení výdajů o	  30.000,- Kč
	jedná se o dohodu



Na základě uvedených rozpočtových změn dochází ke zvýšení příjmů o 247.750,- Kč a ke zvýšení výdajů o 247.750,- Kč. Celkové příjmy a výdaje pro rok 2005 po schválené změně č.5/2005/12 činí 26,461.000,- Kč.	



























