
Rozpočtová změna č. 2/2012  
 
Příjmová část: 
pol. 1122 daň z příjmů PO za obec               - 149 000,- 
pol. 1351 odvod loterií        40 000,- 
pol. 1355 odvod z VHP        76 000,- 
pol. 4116 neinvestiční transfer ze st. rozpočtu     61 000,- 
  dotace z ÚP na VPP 
§ 3113 základní škola       210 000,- 
  odvod z FRIM na rekonstrukci elektroinstalace 
§ 3392 KIS        - 33 000,- 
  příjmy za služby a za pronájem 
§ 3421 využití volného času dětí a mládeže      33 000,- 
  darovací smlouva – firma Navláčil 
§ 3639 komunální služby                -  753 000,- 
  pronájem pozemku Eurovia 54 000,- 
  pronájem NWT 20 000,- 
  prodej pozemků    - 807 000,- 
§ 6171 místní správa           8 000,- 
  náhrada škody – 6 000,- (kontejner) 
                 2 000,- (poklop na kanál) 
 
 
Výdajová část: 
§ 2219 pozemní komunikace                 - 197 000,- 
  materiál na opravu Svazarmu  -67 000,- 
  opravy chodníků a oplocení hřiště  -90 000,- 
  bezbariérový vstup do ZS  -40 000,- 
§ 2321 kanalizace                   -  45 000,- 
  revizní šachta  -10 000,- 
  čištění a kamerování  -35 000,- 
§ 3113 základní škola                  -   90 000,- 
  úspora energií, materiálu, cestovné 
§ 3341 místní rozhlas       - 20 000,- 
  materiál, služby a opravy 
§ 3392 KIS                   - 133 000,- 
  energie, DHDM 
§ 3511 zdravotní středisko        27 000,- 
  přepojení kanalizace 
§ 3612 bytové hospodářství        95 000,- 
  zrušení septiku u čp. 630 a 862   155 000,- 
  energie   - 60 000,- 
 
 
 
 
 



§ 3639 komunální služby        97 000,- 
  materiál na opravu Svazarmu  67 000,- 
  mzdy, soc. a zdravotní pojištění – VPP  61 000,- 
  služby  - 36 000,- 
  pozemky  -155 000,- 
  rekonstrukce elektroinstalace ZŠ  210 000,- 
  dohody  -50 000,- 
§ 3745 veřejná zeleň         50 000,- 
  dohody 
§ 4351 DPS                   - 140 000,- 
  přespádování  -90 000,- 
  investice -10 000,- 
  energie  -40 000,- 
§ 4357 domovy       - 30 000,- 
  dotace – Senior   
§ 6171 místní správa                   -121 000,- 
  analýza a zpracování žádosti – separace bioodpadů 36 000,- 
  plat zaměstnance  -137 000,- 
  DPH   50 000,- 
  energie  - 70 000,- 
 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtovou změnu č. 2/2012 rozpočtu obce pro rok 2012 
v předloženém rozsahu, tj. snížení příjmů o 507 000,- Kč a snížení výdajů o 507 000,- Kč s tím, že 
celkové příjmy obce pro rok 2012 po změně č. 2/2012 činí 27 070 000,- Kč a výdaje po změně č. 
2/2012 činí 27 070 000,- Kč. 
Zastupitelstvo obce ukládá obecnímu úřadu rozpracovat změnu č. 2/2012 do příslušných 
rozpočtových položek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Předkládá: Lenka Dědková, vedoucí ekonomického oddělení 
Tlumačov 31.8.2012 


