Příloha č. 1 k usnesení č. 74/6 - 11
Návrh rozpočtového opatření č.2
Rozpočtové opatření vlastní
Část příjmová:
1122 daň z příjmu práv.osob-obec
4112 neinvest.dotace ze stát. rozpočtu
4113 dotace SZIF-EAFRD
4121 neinvest.transfery od obcí
4213 dotace SZIF-EAFRD
4134 převody mezi účty
3612 2111 příjmy z poskyt.služeb
3639 2119 /věcné břemeno/
3319 2111 příjem vstupné
3319 2321 neinvest.dary
3639 3111 příjem z prodeje majetku
3725 2324 sběr tříděného odpadu
6171 2112 příjmy z prodeje zboží
6171 2329 /ost.nedaňové příjmy/
6171 2212 sankční platby
6399 2222 /vratek daní, DPH/

229.490,--172.800,-625.076,--44.335,-479.200,-150.500,-12.000,-16.000,-50.000,-10.000,-7.440,-140.000,-10.000,-40.000,-2.000,-15.000,--

Část výdajová:
2212 5171 oprava silnic
2321 6121 odvádění a čistota vod /kanalizace/
2321 5171 opravy vodovodu
3113 5171 výměna lina v ZŠ
3113 5331 příspěvek na činnost ZŠ
3319 5139 záležitosti kultury
3319 5175 občerstvení chmel.oslavy
3319 5194 věcné dary-kultura
3113 6121 stavba MŚ
5512 5171 opravy
5512 5175 hasiči-občerstvení
3111 5321 předškolní zařízení
3632 5171 opravy hřbitov
3639 6130 nákup pozemku
3722 5169 komunální odpad
3745 5021 ost.osobní výdaje
3745 5424 náhrada mzdy v době nemoci
3745 6121 stavby
3745 6122 nákup sekačky
3745 6123 dopravní prostředky
6171 5194 věcné dary
6112 5424 náhrada mezd v době nemoci
6171 5024 odstupné

127.000,--858.000,--89.471,-127.002,-300.000,-8.000,-20.000,-48.000,-980.091,-65.000,-10.000,-1.234,--25.000,-230.000,--150.000,-115.000.—
4.200,-350.000,-180.000,--500.000,-17.000,-11.189,-65.877,--

6171 5424
6171 6122
6399 5362
6330 5345
6409 5362
6409 5329
6409 5229
6402 5364

náhrady mzdy v době nemoci
stroje, zařízení
platby daní
převody z rozp.účtů
platba daní-obec
ost.neivest.transfery -Mikroregion
ost.neivest.transfery-nezisk.org.
vratky transferů z minul.let

2.325,-38.460,-40.000,-150.500,-229.490,-140,-45.000,-26.534,--

Rozpočtové opatření KÚ-Olomouckého kraje
Účelová neinvestiční dotace –finanční prostředky určené pro jednotky sborů dobrovolných
hasičů-odborná příprava
částka - 3.470,-- Kč
část příjmová: položka 4122, ÚZ 14 004
část výdajová: §5512, pol.5xxx, ÚZ 14 004
účelová neinvestiční dotace-finanční prostředky určené k částečné úhradě nákladů na
realizaci akce „150.výročí založení Tršické chmel.oblasti“
částka – 50.000,-- Kč
část příjmová: položka 4122 ÚZ 00212
část výdajová: § 3319, položka 5xxx,ÚZ 00212
účelová neinvestiční dotace – finanční prostředky určené k zajištění akceschopnosti jednotek
sboru dobrovolných hasičů obcí
částka - 30.000,-- Kč
část příjmová: položka 4122, ÚZ 00008
část výdajová: § 5512, pol.5xxx,ÚZ 00008
účelová neinvestiční dotace –finanční prostředky určené k částečné úhradě nákladů na
realizaci akce „150.výročí založení Tršické chmel.oblasti“
částka – 150.000,-- Kč
část příjmová: položka 4122, ÚZ 00001
část výdajová: § 3319, pol. 5xxx, ÚZ 00001

V Tršicích dne 21.9.2011

