
Obec Okna

Rozpočtová opatření
č. 3/2011

VÝDAJE

2212   5171   silnice, opravy a udržování …………………………………………………………………… +  23.600,-
2212   5169   silnice, nákup ostat.služeb ……………………………………………………………………  +        140,-
2212   5139   silnice, nákup materiálu ……………………………………………………………………….  +    3.572,-
2212   5021   silnice, OOV ………………………………………………………………………………………….. -    20.000,-
1031   5169   pěstební činnost, nákup ostat.služeb ……………………………………………………  -       7.312,-

2221   5323   provoz veř.silnič.dopravy, neinv.transfery krajům ……………………………….   +      1.550,-
3113   5169   základní školy, nákup služeb …………………………………………………………………  +         840,-
3113   5321   základní školy, neinv.transfery obcím …………………………………………………..  +    22.276,-  
2321   5169   odvádění a čišť.odpad.vod, nákup služeb ……………………………………………..  -    20.000,-
3314   5137   činnosti knihovnické, DHDM …………………………………………………………………  -      4.666,-

3319   5169   ostat.záležitosti kultury, nákup služeb ………………………………………………….. +    16.500,-
3319   5175   ostat.záležitosti kultury, pohoštění ……………………………………………………….  +     1.241,-
3314   5169   činnosti knihovnické, nákup služeb ……………………………………………………….  -      1.241,-
3314   5169   činnosti knihovnické, nákup služeb ……………………………………………………….  -    16.500,-

3419   5139   ostat.tělových.činnost, nákup materiálu ……………………………………………….  +   14.245,-
3419   5169   ostat.tělových.činnost, nákup služeb …………………………………………………….  -    10.000,-
3419   5171   ostat.tělových.činnost, opravy a udržování …………………………………………..  -       4.245,-

3421   5139   využití vol.času dětí a mládeže, nákup materiálu …………………………………..  -      8.012,-
3421   5171   využití vol.času dětí a mládeže, opravy a udržování …….…………………………  +     8.012,-

3419   5171   ostat.tělových.činnost, opravy a udržování ……………………………………………  -      2.548,-
3421   5171   využití vol.času dětí a mládeže, opravy a udržování ……………………………….  +     2.548,-

3612   5169   bytové hospodářství, nákup služeb ………………………………………………………..  -    15.000,-
3612   5171   bytové hospodářství, opravy a udržování ……………………………………………….  +   15.000,-

3631   5139   veřejné osvětlení, nákup materiálu ………………………………………………………..  -      2.839,-
3612   5171   bytové hospodářství, opravy a udržování ……………………………………………….  +     2.839,-

3631   5139   veřejné osvětlení, nákup materiálu ………………………………………………………..  -      1.764,-
3631   5171   veřejné osvětlení, opravy a udržování ……………………………………………………  +     1.764,-

3635   5169   územní plánování, nákup služeb ……………………………………………………………. +   12.000,-
3635   6119   územní plánování, nákupy DNM …………………………………………………………….  -   12.000,-

3639   5137   komunální služ.a úz.rozvoj, DHDM …………………………………………………………  -        577,-
3639   5169   komunální služ.a úz.rozvoj, nákup služeb ……………………………………………….  +       577,-

3745   5169   péče o vzhled obcí a veř.zeleň, nákup služeb ………………………………………….  +    2.750,-
3745   5021   péče o vzhled obcí a veř.zeleň, OOV ……………………………………………………….  -    2.750,-



5512   5139   požární ochrana, nákup materiálu ………………………………………………………….. +       271,-
3745   5021   péče o vzhled obcí a veř.zeleň, OOV ……………………………………………………….  -       271,-

5512   5169   požární ochrana, nákup služeb ………………………………………………………………. +       714,-
3745   5021   péče o vzhled obcí a veř.zeleň, OOV ……………………………………………………….  -       714,-

6171   5021   činnost místní správy, OOV …………………………………………………………………….  +   9.470,-
6171   5139   činnost místní správy, nákup materiálu ………………………………………………….  +   2.302,-
6171   5155   činnost místní správy, pevná paliva ………………………………………………………..  +   3.152,-
6171   5167   činnost místní správy, služby školení a vzděl. ………………………………………….  +      980,-
6171   5172   činnost místní správy, programové vybavení ………………………………………….  +   7.020,-
6171   5194   činnost místní správy, věcné dary …………………………………………………………..  +      600,-
6171   5362   činnost místní správy, platby daní a popl.SR …………………………………………..  -    9.000,-
3639   5137   komunální služ.a úz.rozvoj, DHDM …………………………………………………………  -  14.524,-

6409   5169   ostatní činnost j.n., nákup služeb ……………………………………………………………  +      295,-
6409   5192   ostatní činnost j.n., poskyt.neinv.přísp. a náhrady ………………………………...  +      396,50
6409   5222   ostatní činnost j.n., neinv.transf.  občanským sdružením ………………………. +  10.000,-
6409   5329   ostatní činnost j.n., ostat.neinv.transf. veř.rozp.úž.úr. …………………………..  -     3.115,-
3745   5021   péče o vzhed obcí a veř.zeleň, OOV ………………………………………………………..  -    7.576,50

Rozpočet obce nebyl navýšen ani snížen, rozpočtová opatření byla provedena 
jen přesunem položek.

V Oknech 16.11.2011

Schváleno zastupitelstvem obce na veřejném zasedání dne 16.11.2011

  




