
1.

Obec Okna
Rozpočtová opatření č.5/2011

PŘÍJMY
           4116                     neinv.přij.transfery ze SR, VPP……………………………………. –   30.000,-
           4116                     neinv.přij.transfery ze SR, VPP……………………………………. –   13.600,-
           4116  33513234 neinv.přij.transfery ze SR, VPP…………………………………….  +  13.600,-
           4116                     neinv.přij.transfery ze SR, VPP……………………………………. -      2.400,-
           4116  33113234 neinv.přij.transfery ze SR, VPP…………………………………….  +    2.400,-
           4116                     neinv.přij.transfery ze SR, VPP……………………………………. -    50.000,-

VÝDAJE

2212  5139  silnice, nákup materiálu ………………………………………………………………  +    3.719,-
3113  5154  základní školy, elektr.energie ………………………………………………………  +    1.584,-
3113  5171  základní školy, opravy a udržování ………………………………………………  +    3.515,40
3314  5169  činnosti knihovnické, nákup ostat.služeb …………………………………….  +    9.415,-
3322  5169  zachov.a obn.kultur. památek, nákup ostat.sužeb ………………………  +   31.577,-
3399  5194  ostat.zálež.kultury, věcné dary ……………………………………………………  +          67,-
3419  5139  ostat.tělových.činnost, nákup materiálu ……………………………………..  +    4.341,-
3419  5153  ostat.tělových.činnost, plyn …………………………………………………………  +      424,-  
3612  5171  bytové hospodářství, opravy a udržování …………………………………….  +  36.100,70
3631  5171  veřejné osvětlení, opravy a udržování ………………………………………….  +    3.700,-
6171  5021  činnost místní správy, OOV ………………………………………………………….. +       630,-
6171  5139  činnost místní správy, nákup materiálu ……………………………………….. +  18.569,-
6171  5163  činnost místní správy, služby peněž.ústavů ………………………………….  +       529,-
3639  6121  komun.služ.a úz.rozvoj, budovy haly stavby …………………………………  + 126.720,-
3745  5132  péče o vzhled obcí a veř.zeleň, ochranné pomůcky ……………………..  +       553,-
3745  5156  péče o vzhled obcí a veř.zeleň, pohonné hmoty …………………………..  +    1.229,-
5512  5156  požární ochrana, pohonné hmoty …………………………………………………  +      420,-
5512  5175  požární ochrana, pohoštění …………………………………………………………..  +     717,-
3639  6130  komun.služ.a úz.rozvoj, pozemky ………………………………………………….  +    3.000,-
3113  6121  základní školy, bdovy haly stavby ………………………………………………….  +  18.500,-

6171  5361  činnost místní správy, nákup kolků ………………………………………………  -     1.950,-
6171  5171  činnost místní správy, opravy a udržování ……………………………………  -     4.400,-
6171  5166  činnost místní správy, konzul.porad.a právní služby …………………….  -     5.000,-
6171  5161  činnost místní správy, služby pošt ………………………………………………..  -    1.000,-
6171  5137  činnost místní správy, DHDM ……………………………………………………….  -    6.181,-
6171  5136  činnost místní správy, knihy učeb.pomůcky a tisk ………………………..  -    3.906,-
6171  5038  činnost místní správy, pojistné na úrazové pojišť. ………………………..  -    2.225,-
3745  5171  péče o vzhled obcí a veř.zeleň, opravy a udržování ………………………  -    3.162,-
3745  5139  péče o vzhled obcí a veř.zeleň, nákup materiálu ………………………….  -     8.030,-
3745  5137  péče o vzhled obcí a veř.zeleň, DHDM ………………………………………….  -    3.601,-



2.

3721  5169  sběr a svoz KO nebezp.odpad, nákup služeb ……………………………..  -     5.436,-
3639  5139  komun.služby a územní rozvoj, nákup materiálu ……………………….  -    3.525,-
3639  5137  komun.služby a územní rozvoj, DHDM ………………………………………  -   14.899,-
3631  5169  veřejné osvětlení, nákup služeb ………………………………………………..  -   10.000,-
3419  5171  ostat.tělovýchovná činnost, opravy a udržování ……………………….  -    13.207,-
3419  5154  ostat.tělovýchovná činnost, elektr.energie ……………………………….  -   10.000,-
3314  5154  činnosti knihovnické, elektr.energie ………………………………………….  -     1.000,-
3314  5139  činnosti knihovnické, nákup materiálu ……………………………………..  -     1.822,-
3314  5137  činnosti knihovnické, DHDM ……………………………………………………..  -   14.944,-
3113  5194  základní školy, věcné dary …………………………………………………………  -     5.000,-
1031  5169  pěstební činnost, nákup služeb …………………………………………………  -    12.688,-
3113  5139  základní školy, nákup materiálu ………………………………………………..  -     1.468,-

Příjmy        -    80.000,-
Výdaje      +  131.866,10

                  +  211.866,10

          8115  změna stavu krát.prostř. na bank.účtech …………………………………… + 211.866,10

Schváleno usnesením č.84/2011 dne 21.prosince 2011.




