
Rozpočtová změna č. 3/2006/11 
 

Schváleno v zastupitelstvu obce dne 15.11.2006 
 
Příjmová část: 
 
1. u položky   1347   zvýšení příjmů o      10.000,-- Kč 
 místní poplatky za provozování VHP 
 
2. u položky   4111 UZ 98187 zvýšení příjmů o      60.000,-- Kč 
 volby do zastupitelstva obce + senát 
 
3. u položky   4116 UZ 13101 zvýšení příjmů o    545.000,-- Kč 
 dotace na VPP 
 
4. u položky   4122 UZ 00070 zvýšení příjmů o      11.200,-- Kč 
 finanční příspěvek na hospodaření v lesích – Kohoutek 
 
5. u položky    4122 UZ 00090 zvýšení příjmů o      25.000,-- Kč 
 dotace ze ZK na Hanácký den 
 
6. u položky   4122  UZ 00120 zvýšení příjmů o       23.800,-- Kč 
 dotace na likvidaci nadměrného výskytu komárů 
 
7. u položky   4213   snížení příjmů o    196.000,-- Kč 
 dotace na bezpečné přechody ze SFDI 
 
8. v § 1012 položka 2131    zvýšení příjmů o        1.000,-- Kč 
 příjem za pronájem zahrádek 
 
9. v § 3313 položka 2111    zvýšení příjmů o      60.000,-- Kč 
 poplatky ze vstupného – kino 
 
10. v § 3639 položka 2111    snížení příjmů o      17.000,-- Kč 
      v § 3639 položka 2329    zvýšení příjmů o      17.000,-- Kč 
 změna v účtování – příjem za věcné břemeno 
 
11. v § 3639 položka 3111    snížení příjmů o    550.000,-- Kč 
 příjmy z prodeje pozemků 
 
12. v § 3639 položka 3122    snížení příjmů o 1,850.000,-- Kč 
 příspěvky na investice – ZTV u cementárny 
 
13. v § 3722 položka 2111    zvýšení příjmů o      10.000,-- Kč 
 příjmy za prodej železa 
 
14. v § 5299 položka 2321    zvýšení příjmů o         8.000,-- Kč 
 finanční dar na povodně od ADRY 
 
 
15. v § 6171 položka 2111    snížení příjmů o      10.000,-- Kč 
      v § 6171 položka 3122    zvýšení příjmů o      10.000,-- Kč 
 změna účtování 
 
16. v § 3639 položka 2111    zvýšení příjmů o       18.000,-- Kč 
 uložení zeminy v lokalitě Slivotín 
 
 
 
 



Výdajová část: 
 
1. v § 1014  položka 5169 UZ 00120 zvýšení výdajů o    23.800,-- Kč 
    v § 1014  položka 5169   zvýšení výdajů o      7.500,-- Kč 
 výdaje na likvidaci komárů 
 
2. v § 2219  položka 6121   snížení výdajů o  100.000,-- Kč 
    v § 2219  položka 5171   zvýšení výdajů o  100.000,-- Kč 
 změna účtování – oprava chodníku před restaurací Černý kůň 
 
3. v § 3313  položka 5139   snížení výdajů o      8.000,-- Kč 
   položka 5021   zvýšení výdajů o      8.000,-- Kč 
   položka 5171   snížení výdajů o    24.000,-- Kč 
   položka 5169   zvýšení výdajů o    39.000,-- Kč 
 změny  účtování v kině 
 
4. v § 3314  položka 5139   snížení výdajů o    10.000,-- Kč 
   položka 5162   zvýšení výdajů o      9.000,-- Kč 
   položka 5171   zvýšení výdajů o      1.000,-- Kč 
   položka 5021   zvýšení výdajů o    10.000,-- Kč 
 změny účtování v knihovně 
 
5. v § 3392  položka 5139 UZ 00090 zvýšení výdajů o      3.000,-- Kč 
    v § 3392  položka 5169 UZ 00090 zvýšení výdajů o    22.000,-- Kč 
 výdaje hrazené z dotací na Hanácký den 
 
6. v § 3392  položka 5139   snížení výdajů o    50.000,-- Kč 
   položka 5137   zvýšení výdajů o    23.000,-- Kč 
   položka 5162   snížení výdajů o    21.000,-- Kč 
   položka 5164   zvýšení výdajů o      7.000,-- Kč 
   položka 5167   zvýšení výdajů o      6.000,-- Kč 
   položka 5169   zvýšení výdajů o    90.000,-- Kč 
   položka 5172   zvýšení výdajů o      6.000,-- Kč 
   položka 5362   zvýšení výdajů o      2.000,-- Kč 
   položka 6121   snížení výdajů o            1,968.000,-- Kč 
   položka 6122   zvýšení výdajů o            1,370.000,-- Kč 
   položka 6125   zvýšení výdajů o  615.000,-- Kč 
 změny účtování v KIS 
 
7. v § 3532  položka 5139   snížení výdajů o      5.000,-- Kč 
 nákup materiálu do lékárny 
 
8. v § 3632  položka 5139   snížení výdajů o    15.000,-- Kč 
 nákup materiálu – hřbitov 
 
9. v § 3639  položka 5011   zvýšení výdajů o  404.000,-- Kč 
   položka 5031   zvýšení výdajů o  105.000,-- Kč 
   položka 5032   zvýšení výdajů o    36.000,-- Kč 
 hrazené mzdy, zdravotní a sociální pojištění z dotací na VPP 
 
10. v § 3639  položka 6121   snížení výdajů o            2,580.500,-- Kč 
 ZTV u cementárny 
 
11. v § 3721  položka 5169   snížení výdajů o   38.000,-- Kč 
      v § 3722  položka 5169   zvýšení výdajů o   38.000,-- Kč 
 posílení položky na vývoz kontejnerů a popelnic 
 
 
 
 



12. v § 3745  položka 5171 UZ 00070 zvýšení výdajů o   11.200,-- Kč 
 výdaje hrazené z příspěvku na hospodaření v lesích – Kohoutek 
 
13. v § 3745  položka 6122   snížení výdajů o  100.000,-- Kč 
      v § 3745  položka 5178   zvýšení výdajů o   100.000,-- Kč 
 změna účtování – akontace při nákupu sekačky 
 
14. v § 4314  položka 5169   zvýšení výdajů o      2.000,-- Kč 
      v § 4314  položka 5171   zvýšení výdajů o    15.000,-- Kč 
 návýšení výdajů z důvodu nutné opravy v DPS 
 
15. v § 5512  položka 6121   snížení výdajů o    50.000,-- Kč 
      v § 5512  položka 5139   zvýšení výdajů o    10.000,-- Kč 
   položka 5156   zvýšení výdajů o    15.000,-- Kč 
   položka 5171   zvýšení výdajů o    10.000,-- Kč 
 změny účtování – hasiči 
 
16. v § 6115  položka 5021 UZ 98187 zvýšení výdajů o    29.000,-- Kč 
   položka 5139 UZ 98187 zvýšení výdajů o    15.000,-- Kč 
   položka 5137 UZ 98187 zvýšení výdajů o      1.500,-- Kč 
   položka 5156 UZ 98187 zvýšení výdajů o      2.400,-- Kč 
   položka 5161 UZ 98187 zvýšení výdajů o         500,-- Kč 
   položka 5164 UZ 98187 zvýšení výdajů o      7.000,-- Kč 
   položka 5175 UZ 98187 zvýšení výdajů o      4.600,-- Kč 
 výdaje při zajišťování voleb do zastupitelstva a senátu 
 
17. v § 6171  položka 5141   zvýšení výdajů o  160.000,-- Kč 
   položka 5166   snížení výdajů o    80.000,-- Kč 
   položka 5167   snížení výdajů o    70.000,-- Kč 
   položka 5172   zvýšení výdajů o    10.000,-- Kč 
   položka 5192   zvýšení výdajů o      7.000,-- Kč 
   položka 5329   zvýšení výdajů o    30.000,-- Kč 
   položka 5362   zvýšení výdajů o    20.000,-- Kč 
   položka 6121   snížení výdajů o    80.000,-- Kč 
 změny účtování v místní správě 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou změnu č. 3/2006/11 rozpočtu obce pro rok 2006 v plném rozsahu, tj. 
snížení příjmů a výdajů o 1,824.000,-- Kč s tím, že celkové rozpočtové příjmy a výdaje rozpočtu obce na rok 
2006 po změně č. 3/2006/11 činí 42,351.106,-- Kč. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Předkládá: Dědková Lenka 
vedoucí ekonomického oddělení  


