
Rozpočtová změna č. 4/2007/12 
 
Schváleno v zastupitelstvu obce dne 12.12.2007 
 
Příjmová část: 
  1. pol.  1211 DPH     snížení o             50.000,- 
  2. pol.  1511 daň z nemovitostí   snížení o           300.000,- 
  3. pol.  1113 daň z příjmů FO    zvýšení o  10.000,- 
  4. pol.  1361 správní poplatky   zvýšení o  17.000,- 
  5. pol.  4111 dotace na ISVS   zvýšení o  50.000,- 
  6. pol.  4122 dotace pro JSDH   zvýšení o    9.000,- 
  7. §  3341 místní rozhlas    zvýšení o    1.500,- 
  8. §  3392 KIS     snížení o           150.000,- 
  9. §  3639 komunální služby   zvýšení o    8.000,- 
10. §  3722 komunální odpady   zvýšení o  62.000,- 
11. §  6171 místní správa    zvýšení o  28.000,- 
12. pol.  8115 změna stavu krátkodobých prostř. zvýšení o        3,500.000,-  
 
 
Výdajová část: 
 
  1. §  2212 silnice     snížení o  32.000,- 
  2. §  2219 pozemní komunikace   zvýšení o           180.000,- 
  3. §  2321 odvádění a čištění odp. vod  snížení o  23.000,- 
  4. §  3392 KIS     zvýšení o  73.500,- 
  5. §  3511 zdravotní středisko   zvýšení o    4.000,- 
  6. §  3612 bytové hospodářství   snížení o  11.000,- 
  7. §  3631 veřejné osvětlení   zvýšení o  60.000,- 
  8. §  3639 komunální služby   zvýšení o           402.000,- 
  9. §  3722 komunální odpady   zvýšení o  90.000.,- 
10. §  4351 DPS     zvýšení o    9.000,- 
11. §  5311 požární ochrana   snížení o  27.000,- 
12. §  6171 místní správa    snížení o           253.000,-  
13. pol.  8124 uhrazené splátky dlouh.prostředků zvýšení o        3,500.000,- 
 
 
 
Usnesení Z5/10/12/07 
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtovou změnu č. 4/2007/12 rozpočtu obce pro rok 2007 
v předloženém rozsahu, tj. zvýšení příjmů o 3,185.500,- Kč a zvýšení výdajů o 3,972.500,- Kč 
s tím, že celkové příjmy rozpočtu obce na rok 2007 po změně č.4/2007/12 činí 32,449.000,- 
Kč a celkové výdaje rozpočtu činí 33,236.000,- Kč. Rozdíl mezi celkovými příjmy a výdaji ve 
výši 787.000,- Kč bude kryt-financován revolvingovým krátkodobým úvěrem ze dne 
17.12.2007. 
Zastupitelstvo obce ukládá obecnímu úřadu rozpracovat změnu rozpočtu obce č. 4/2007/12 do 
příslušných rozpočtových položek. 
 
Dne: 5.12.2007 
Předklácá: Dědková Lenka 
       vedoucí ekonomického oddělení 


