
1.

Rozpočtová opatření
č. 2, 9/2010

PŘÍJMY , VOLBY

Volby do posl.sněm.Parlamentu ČR

4111 98071 neinv.př.transf. z VPS SR ……………………………….. -  3.607,60
6114   5021  98071 volby,OOV ……………………………………………… + 1.493,-
6114   5139   98071  volby,nákup materiálu …………………………………… +      22,40
6114   5169   98071  volby,nákup ostat.služeb ………………………………… - 5.046,-
6114   5173   98071  volby,cestovné …………………………………………… -       77,-

Ostatní příjmy

4122              neinv př.transf. od krajů,lesy …………..…………………..+   2.112,-
3113   2111              základní školy,příjmy z posk.služ.a výr. …………………..- 55.000,-
3113   2324               základní školy,přij.nekap.příspěvky a náhr. ……………….+ 53.509,-
3613   2132               nebytové hosp.,příj.z pronáj.ostat.nemov. …………………+   1.800,-
3631   2119               veřejné osvětl.,ostat.příj. z vlast.činn. ……………………..+      500,-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                  Celkem volby  příjmy………………………………………-   3.607,60
                             Celkem volby výdaje ………………………………………-   3.607,60

                                  Celkem rozdíl ostat. příjmy ………………………………..+  2.921,-

                                  Celkem rozdíl veškeré příjmy …………………………….. -     686,60



2.

VÝDAJE

1031   5021               pěstební činnost,OOV ………………………………….. -   30.000,-
1031   5169               pěstební činnost,nákup ostat.služeb ……………………..+ 110.000,-
2212   6122               silnice,stroje přístroje zařízení …………………………..-    65.000,-
3113   5021               základní školy,OOV ……………………………………..+    6.500,-
3113   5139               základní školy,nákup materiálu ………………………….+    2.403,-
3319   5175               ostat.zálež.kultury,pohoštění …………………………….+    2.000,-
3399   5175               ostat.zálež.kultury a zděl.prostř.,pohoštění ………………-    2.000,-
3419   5171               ostat.tělových.činnost,opravy a udrž. ……………………-   10.000,-
3419   5192               ostat.tělových.činnost,posk.neinv.přísp. …………………+    5.000,-
3113   5171               základní školy,opravy a udrž. ………………………….....+   4.910,-
3631   5139               veřejné osvětlení,nákup materiálu ………………………..+   5.000,-
3631   5169               veřejné osvětlení,nákup ostat.služeb ……………………..+  10.000,-
3631   6121               veřejné osvětlení,budovy haly stavby ……………………-   18.567,-
3639   5169               komun.služby a úz.rozvoj,nákup ostat.služeb ……………+  22.392,-
3721   5169               sběr a svoz nebezp.odpadů,nákup ostat.služeb ………….. +      742,-
3745   5139               péče o vzhled obcí a veř.zel.,nákup materiálu ……………+   9.708,-
3745   5171               péče o vzhled obcí a veř.zel.,opravy a udrž. ………………-   8.000,-
3745   5156               péče o vzhled obcí a veř.zel.,pohonné hmoty a maz. ……..-   1.708,-
4329   5321               ost.soc.péče a pom.dětem,neinv.transf.obcím …………….+        40,-
5311   5321               bezpečnost a veř.poř.,neinv.transf.obcím …………………+        40,-
5269   5213               ost.spr. v obl.hosp.op. pro kriz.stavy,nein.tr.nef.pod.sub….+   5.000,-
5512   5137               požární ochrana,DHDM …………………………………..+   1.152,-
5512   5169               požární ochrana,nákup ostat.služeb ……………………….+   4.360,-
6171   5139               činnost míst.spr.,nákup materiálu …………………………+ 10.500,-
6171   5171               činnost míst.spr.,opravy a udrž. ………………………….. -  40.000,-
6171   5362               činnost míst.spr.,platby daní a popl.SR …………………...+      560,-
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                  Celkem rozdíl výdaje…………...…………………………+   21.424,40                                   

Příjmová část ……………….  snížení  o    -         686,60
Výdajová část ………………. navýšení  o  +    21.424,40
---------------------------------------------------------------------
Celkem ……………navýšený rozpočet  o  +     22.111,-

Rozpočet je navýšený na základě rozpočtových změn a saldo je vyjádřeno financováním
třídy 8 ( 8115 – změna stavu krátkodobých prostř. na bank. účtech ).

            8115                změna stavu krát.pr. na bank.účtech ……………………+ 22.111,-






