Rozpočtové opatření č. 3
1) Navýšení rozpočtu příjmů a výdajů - týkajících se voleb do zastupitelstev krajů a volby do
Senátu Parlamentu ČR
Příjmy : se navyšují o 47.000,- neivestiční dotaci z Všeobec. poklad. správy stát.rozpočtu
Název paragrafu

par.

Nein.přijaté transfery Všeobec.poklad

pol.
4111

ÚZ

org.
+ 47.000,- Kč

98193

Výdaje : navyšují se o 47.000,- o výdaje na volby do zastupitelstev krajů a volby do
Senátu Parlamentu ČR
Volby do zastupitel. územ.sam cel.

6115

98193

+ 47.000,- Kč

Z toho:

6115

5021 98193

20.000,- Kč

6115

5139 98193

11.000,- Kč

6115

5161 98193

3.000,- Kč

6115

5168 98193

5.000,- Kč

6115

5173 98193

4.000,- Kč

6115

5175 98193

4.000,- Kč

2) Navýšení příjmů a výdajů o jednorázový, nenávratný, neúčelový příspěvek ze státního
rozpočtu všeobcná pokladní správa a ve výdajích se navyšuje investice na paragrafu MŠ
(kde budou použity na akci - Vestavba školky do 2.NP základní školy v obci Hlavice)

Příjmy: se navyšují o 290.000,Nein.přijaté transfery Všeobec.poklad

4111

+ 290.000,- Kč

98024

Výdaje: se navyšují o 290.000,Mateřské školy

Celkem navyšení příjmů
Celkem navýšení výdajů :

3111

:

6121

0014

+ 290.000,- Kč

+ 337.000,- Kč
+ 337.000,- Kč

-23)Úprava rozpočtu výdajů přesunutím mezi paragrafy, bez navýšení celkového rozpočtu
Z paragrafu - Mateřské školy přesunutí na paragraf- Ostatní záležitosti základ. vzdělávání:
Název paragrafu
Mateřské školy
Ostatní záležitosti základ. vzdělávání

par.
3111
3119
3119

pol.
6121
5171
5139

ÚZ

org.
0014

- 450.000,+ 400.000,+ 50.000,-

4) Uprava rozpočtu výdajů přesunutím mezi položkami na paragrafu 3639 Komunální služby
a územní rozvoj jinde nezařazené
Komunál.služ. a územ.rozvoj jinde nez 3639

6130
5164

- 4.000,+ 4.000,-

Celkový rozpočet po úpravách / rozpočtové opatření č.1/, kterým se rozpočet navyšuje
v příjmech o 337.000,- Kč i výdajích o 337.000,- Kč, činí celkem 8.270.591,- Kč v příjmech
a 8.270.591,- Kč ve výdajích /po zapojení na dorovnání schodku do příjmů financování (pol.
+ 8115 zůstatek finančních prostředků z minulých let ve výši 3.220.000,- Kč. ) ve
schváleném rozpočtu /

Schváleno OZ 7.9.2020 usnesením č. 4

Vyvěšeno na úřední desce: 5.10.2020

