
1.

Rozpočtová opatření
č. 3, 11/2010

VOLBY, PŘÍJMY

Volby do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu ČR

4111 98187  neinv.př.transf. z VPS SR ……………………………………………+  20.000,-
6115   5175   98187  volby,pohoštění ………………………………………………………+        610,-
6115   5023   98187  volby,odměny členům OVK …………………………………………+     7.000,-
6115   5032   98187  volby,pojistné na veř.zdr.poj………………………………………… +       630,-
6115   5021   98187  volby,OOV ………………………………………………………….. +    4.500,-
6115   5169   98187  volby,nákup ostatních služeb …………………………………………+   4.500,-
6115   5139   98187  volby,nákup materiálu ………………………………………………..+    2.500,-
6115   5173   98187  volby,cestovné ………………………………………………………. +      260,-

Ostatní příjmy

3113   2324   základní školy,přij.nekap.příspěvky a náhr. ………………………………….+     1.051,-
3419   2324   ostat.tělových.činnost,přij.nekap.příspěvky a náhr. ………………………….+  21.340,-
           4121   neinv.přij.transf. od obcí ……………………………………………………..+  50.000,-
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                      Celkem volby příjmy …………………………………………………………+  20.000,-
                      Celkem volby výdaje …………………………………………………………+  20.000,-

                      Celkem ostatní příjmy ………………………………………………………..+   72.391,-

                      Celkem rozdíl příjmy ………………………………………………………... -   92.391,-



2.

VÝDAJE

1031   5169   pěstební činnost,nákup ostatních služeb …………………………………….+   10.000,-
1031   5139   pěstební činnost,nákup materiálu ……………………………………………-      5.000,-
1031   5021   pěstební činnost,OOV ……………………………………………………….-      5.000,-
2321   5169   odváď.a číšť.odpad.vod,nákup ostatních služeb …………………………….+    25.914,-
2321   5171   odváď.a číšť.odpad.vod,opravy a udržování ………………………………...-    50.000,-
3113   5331   základní školy,neinv.přísp.zřízeným PO …………………………………….+   10.000,-
3319   5139   ostat.záležit.kultury,nákup materiálu ………………………………………..-       5.000,-
3745   5139   péče o vzhled obcí a veř.zel.,nákup materiálu ……………………………….+     5.000,-
3322   5169   zach.a obnova kultur.pam.,nákup služeb …………………………………….-      1.000,-
3421   5139   využ.vol.času dětí a mlád.,nákup materiálu ………………………………….-    15.301,-
6171   5139   činnost míst.správy,nákup materiálu …………………………………………+   15.301,-
3522   5213   ostatní nemocnice,neinv.transf.nefinanč.podnik.subjektům ………………… +   10.000,-
3612   5139   bytové hospodářství,nákup materiálu ……………………………………….. -      5.000,-
3639   5137   komun.služby a úz.rozvoj,DHDM ……………………………………………+     2.000,-
3745   5169   péče o vzhled obcí a veř.zel.,nákup služeb …………………………………...+     3.054,-
5512   5156   požární ochrana,pohonné hmoty a maz. ……………………………………... -     3.000,-
3745   5156   péče o vzhled obcí a veř.zel.,pohonné hmoty a maz. ………………………... +    3.000,-
5512   5175   požární  ochrana,pohoštění …………………………………………………... -    1.000,-
6112   5023   zastupitelstva obcí,odměny členům zastup.obcí ……………………………...- 100.000,-
6112   5032  zastupitelstva obcí,povin.pojist.na veř.zdrav.pojištění ………………………. -     8.000,-
6112   5179   zastupitelstva obcí,ostatní nákupy j.n. ……………………………………….. +    1.200,-
6171   5021   činnost míst.správy,OOV ……………………………………………………. +     7.600,-
6171   5166   činnost míst.správy,konz.porad.a právní služby ……………………………... +     3.194,-
6171   5175   činnost míst.správy,pohoštění ……………………………………………....... +    1.000,-
6409   5192   ostatní činnost j.n.,poskyt.neinv.příspěvky a náhr. …………………………... +       391,30
6171   5194   činnost míst.správy,věcné dary ………………………………………………. -     1.000,-
6171   5175   činnost míst.správy,pohoštění ………………………………………………... +    1.000,-
6409   5329   ostatní činnost j.n.,ost.neinv.transf.veř.rozp.územní úrovně ………………… -   86.900,-
6409   6349   ostatní činnost j.n.,ost.invest.transf.veř.rozp.územní úrovně …………………+  86.900,-
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       
                      Celkem rozdíl výdaje ………………………………………………………… -  80.646,70

Příjmová část …………………………. navýšení o +   92.391,-
Výdajová část …………………………  snížení  o  -    80.646,70
-------------------------------------------------------------------------------
Celkem ……………………….. snížený rozpočet o  -  173.037,70

Rozpočet je snížen na základě rozpočtových změn a saldo je vyjádřeno financováním třídy 8
( 8115 – změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ).

          8115    změna stavu krátkod.prostř.na bank.účtech ……………………………. - 173.037,70 



                          




