
4 656 568,67Celkem

navýšení rozp.- úprava rozpočtu9 622,00Převody z rozp.účtů41346330

navýšení rozp.- úprava rozpočtu 231 41900,00Příjmy z úroků21416310

sníž.rozp.-úprava rozpočtu 231 40-900,00Příjmy z úroků21416310

navýšení rozp.- úprava rozpočtu9 764,00Přijaté nekapit.příspěvky a náhrady23246171

sníž.rozp.-úprava rozpočtu-9 500,00Příjmy z prod.zboží21126171

navýšení rozp.- úprava rozpočtu32 000,00Přijaté nekapit.příspěvky a náhrady23243725

sníž.rozp.-úprava rozpočtu-18 400,00Příjmy z pronájmu movitých věcí21333639

zapojení rozp - věcné břemeno1 210,00Ost.příjmy z vl.činnosti21193639

navýšení rozp.- úprava rozpočtu9 483,00Příjmy z poskyt.služeb a výrobků21113639

navýšení rozp.- úprava rozpočtu4 071,00Příjmy z poskyt.služeb a výrobků21113613

navýšení rozp.- úprava rozpočtu2 011,00Příjmy z poskyt.služeb a výrobků21113612

navýšení rozp.- úprava rozpočtu3 000,00Přijaté neinvest.dary23213399

sníž.rozp.-úprava rozpočtu-10 000,00Příjmy z poskyt.služeb a výrobků21113399

zapojení rozpočtu- úprava rozpočtu23 800,00Příjmy z poskyt.služeb a výrobků21113141

zapojení rozp.-úprava rozpočtu - vratka půjčky ZŠ 231 402 800 000,00Splátky půjč.prostř.od PO2451

sníž.rozp.-úprava rozpočtu přesun POL.2229/2451 ORG 3113 ČNB-2 800 000,00Ost.přijaté vratký transferů22293113

zapojení rozp.-úprava rozpočtu125 500,00Příjmy z poskyt. služeb a výrobků21113111

sníž.rozp.-úprava rozpočtu-998 270,00Sankční platby přijaté od jiných sub22122321

sníž.rozp.-úprava rozpočtu-1 100,00Příjmy z poskyt výr.a služeb21111032

sníž.rozp.-úprava rozpočtu-39 683,00Příjmy z pronájmu pozemků21311012

navýšení rozp.-dotace Hřiště Z:1 ÚZ:17508 ČNB769 139,89Ost.inv.dotace ze st.rozpočtu4216

navýšení rozp.-dotace Nová učebna inv.část ÚZ17969 Z:5 ČNB660 290,85Ost.inv.dotace ze st. rozpočtu4216

navýšení rozp.- úprava rozpočtu - dotace Nová učebna ÚZ17016 ČNB Z:52 015 628,78Ost.neinv. transfery4116

navýšení rozp.- úprava rozpočtu342 427,94Daň z nemov.věcí1511

zapojeni rozpočtu- úprava rozpočtu698,66Zrušený odvod z loteriií1382

sníž.rozp.-úprava rozpočtu-11 110,97Daň z hazardních her1381

navýšení rozp.- úprava rozpočtu9 585,00Správní poplatky1361

navýšení rozp - úprava rozpočtu320,00Poplatek za užívání veř.prostr.1343

navýšení rozp - úprava rozpočtu8 446,00Poplatek odpad1340

sníž.rozp.-úprava rozpočtu-2 365,25Odvod za odnětí půdy1334

navýšení rozp.- úprava rozpočtu641 970,11DPH1211

navýšení rozp.- úprava rozpočtu573 070,15Daň z příjmů PO1121

navýšení rozp - úprava rozpočtu25 512,12Daň z příjmů FO vybíraná srážkou1113

navýšení rozp - úprava rozpočtu44 631,93Daň z příjmů FO placená poplatníky1112

navýšení rozp.- úprava rozpočtu434 815,46Daň z příjmů FO placená plátci1111

PoznámkaČástkaNázev položkyPoložkaParagraf

Rozpočtové příjmy

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č.13 /2019

Rozpočtové opatřeni č. 13 pro rok 2019 schválil starosta obce Zbraslavice na základě pověření ZO ze dne 9.12.2019 bod 25 usn.180/2019
dne:31.12.2019

S rozpočtovým opatřením bylo ZO seznámeno dne 20.01.2020 bod jednání {( OBEC ZBRASLAVICE
285 21 Zbraslavice č.p. 7
© IČ: 00236641



ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č.13/2019

Rozpočtové výdaje

-50 000,00:sníž.rozp.- úprava rozpočtuDopravní prostředky61233639

-10 000,00,sníž.rozp.- úprava rozpočtuNáhrady mezd v době nemoci54243639

sníž.rozp.- úprava rozpočtu-5 000,00Služby pen.ústavů51633639

(zvýš.rozp. - úprava rozpočtu7 000,00Studená voda51513639

zvýš.rozp. - úprava rozpočtu1 000,00Ochranné pomůcky51323639

jsníž.rozp.- úprava rozpočtu ÚZ 13101-154,00Platy zaměstn.50113639

(zvýš.rozp. - úprava rozpočtu154,00Platy zaměstn.50113639

sníž.rozp.- úprava rozpočtuOst.nákupy dlouhod.nehm.maj' -196 000,0061193635

sníž.rozp.- úprava rozpočtu-100 000,00Opravy a udržováni51713631

sníž.rozp.- úprava rozpočtu-50 000,00Nákup ost.služeb51693613

sníž.rozp.- úprava rozpočtu-206 000,00Budovy, haly, stavby61213612

sníž.rozp.- úprava rozpočtu-114 000,00Opravy a udržování51713612

sníž.rozp.- úprava rozpočtu-7 000,00Opravy a udržování51713511

zvýš.rozp. - úprava rozpočtu7 000,00Studená voda51513511

-1 000,00 sníž.rozp.- úprava rozpočtuNákup ost.služeb51693421

-40 000,00 sníž.rozp.- úprava rozpočtuNákup ost.služeb51693399
sníž.rozp - úprava rozpočtu-10 000,00Neinv.transfery spolkům52223392

zapojení rozp.-úprava rozp.8 200,00Věcné dary51943392

sníž.rozp - úprava rozpočtu-15 000,00Opravy a udržování51713341

sníž.rozp - úprava rozpočtu-12 500,00Opravy a udržování51713330

sníž.rozp.- úprava rozpočtu-40 000,00Opravy a udržování51713314

sníž.rozp - úprava rozpočtu-15 000,00Opravy a udržování51713141

zvýš.rozp. - úprava rozpočtu1 000,00Nákup ost.služeb51693141

zapojení rozpočtu - úprava rozpočtu ČNB Z:5 ÚZ:17969660 290,85Invest.transfery PO63513113

zvýš.rozp. - úprava rozpočtu 231 40 ORG:3113196 498,11Budovy, haly.stavby61213113

zvýš.rozp. - úprava rozpočtu ČNB Z:1 ÚZ:17508769 139,89Budovy, haly.stavby61213113

sníž.rozp.- úprava rozpočtu-865 638,00Budovy, haly.stavby61213113

2 015 628,78 zvýš.rozp. - úprava rozpočtu oprava ČNB Z:5 ÚZ:17016Neinvest.transfery PO53363113

sníž.rozp - úprava rozpočtu-69 100,00Opravy a udržování51713113

sníž.rozp - úprava rozpočtu-13 000,00Nákup ost.služeb51693113

sníž.rozp - úprava rozpočtu-40 000,00Budovy,haly.stavby61213111

sníž.rozp.- úprava rozpočtu-50 000,00Opravy a udržováni51713111

sníž.rozp - úprava rozpočtu-10 000,00Knihy,učební pomůcky,tisk51363111

sníž.rozp.- úprava rozpočtu-4 000,00El.energie51542411

sníž.rozp.- úprava rozpočtu-35 000,00Opravy a udržování51712341

sníž.rozp.- úprava rozpočtu-730 000,00Budovy,haly.stavby61212321

sníž.rozp - úprava rozpočtu-19 000,00Opravy a udržování51712321

sníž.rozp.- úprava rozpočtu-60 000,00Nákup ost.služeb51692321

sníž.rozp - úprava rozpočtu-10 000,00Opravy a udržování51712221

sníž.rozp.- úprava rozpočtu-5 000,00Budovy,haly,stavby61212219

sníž.rozp - úprava rozpočtu-5 000,00Opravy a udržování51712219;

-198 500,00 sníž.rozp - úprava rozpočtuBudovy,haly,stavby61212212

-44 000,00 sníž.rozp.- úprava rozpočtuOpravy a udržování51712212 {

-72 000,00 (sníž.rozp.- úprava rozpočtuNákup ost.služeb5169 j2212[

sníž.rozp.- úprava rozpočtu-15 000,005169 Nákup ost.služeb1032 j

-5 000,00 sníž.rozp- úprava rozpočtuKnihy, učební pomůcky a tisk5136:1032

PoznámkaČástkaNázev položkyPoložkaParagraf



sníž.rozp - úprava rozpočtu-20 000,00Platby daní a popi.st.rozpočtu53626399
zvýš.rozp. - úprava rozpočtu9 622,00Služby peněž, ústavů53426330
zvýš.rozp. - úprava rozpočtu1 000,005175 Pohoštění6171
sníž.rozp - úprava rozpočtu-100 000,00Nákup ost.služeb51696171

-3 000,00 sníž.rozp - úprava rozpočtuSlužby peněž.ústavů51636171
-5 000,00 sníž.rozp - úprava rozpočtuNákup zboží51386171

sníž.rozp.- úprava rozpočtu

sníž.rozp - úprava rozpočtu

-150 000,00

-39 000,00

Platy zaměstn.

Ost.osobní výdaje

5011

5021

6171

6171

-29 000,00 sníž.rozp.- úprava rozpočtuPov.poj. Na ZP50326112
-88 000,00 sníž.rozp.- úprava rozpočtuodměny členů ZO50236112

23 667,00 zvýš.rozp. - úprava rozpočtu ÚZ 14004Opravy a udržování51715512

sníž.rozp.- úprava rozpočtu-23 667,00Opravy a udržování51715512
zvýš.rozp. - úprava rozpočtu ÚZ 1400427 184,00PHM51565512
sníž.rozp - úprava rozpočtu-27 184,00PHM51565512
zvýš.rozp. - úprava rozpočtu1 000,00Studená voda51515512

sníž.rozp - úprava rozpočtu-10 000,00Rezerva na krizové opatření59035213

sníž.rozp - úprava rozpočtu-10 000,00Nespecifik. rezervy59015212

sníž.rozp - úprava rozpočtu-27 000,00Nákup zboží51383722

-25 358,37

81 i5:Změna stavu krátkod.prostř. 4 681 927,04 zapojení fin rezervy

4 656 568,67CELKEM


