
list č. 1

Příloha č. 1 usnesení č. 42/2022/Z3  ze dne 21.12.2022  

 Rozpočtové opatření č. 10/2022

Příjmy:

paragraf položka UZ  Kč

1112 Příjem z daně z příjmů FO placená poplatníky +44 000

1113 Příjem z DPFO vybírané srážkou +50 000

1121 Příjem daně z příjmů právnických osob +572 000

1211 Příjem daně z přidané hodnoty +606 000

4116 14004 Ost.neinvest.přijaté transfery ze st. rozpočtu +18 900

celkem +1 290 900

Výdaje:

paragraf položka UZ Kč

3314 Činnosti knihovnické

5139 - knihy +200

3392 Zájmová činnost v kultuře

5011 - platy zaměstnanců v prac.poměru +17 000

5031 - povinné pojistné na sociální zabezpečení +4 500

5032 - povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění +2 100

3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostředků

5194 - výdaje na věcné dary +2 200

3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů

5169 - nákup ostatních služeb +14 000

5512 Požární ochrana - dobrovolná část

5137 - drobný dlouhodobý hmotný majetek +100 000

5137 14004 - drobný dlouhodobý hmotný majetek - dotace +7 900

5139 14004 - nákup materiálu - dotace +4 100

5156 14004 - pohonné hmoty a maziva - dotace +6 600

5167 14004 - služby školení a vzdělávání - dotace +300

5169 - nákup ostatních služeb +13 000

6121 - stavby +422 000

6121 14502 - stavby +22 000

6115 Volby do zastupitelstev územních samospr.celků

5175 98187 - pohoštění +1 000

5909 98187 - ostatní neinvest.výdaje jinde nezařazené -1 000

6171 Činnost místní správy

5162 - služby elektronických komunikací +1 000

5168 - zpracování dat a služby souv. s inf.a komun.technol. +8 000

5169 - nákup ostatních služeb -22 000

6320 Pojištění funkčně nespecifikované

5163 - služby peněžních ústavů +32 000

celkem +634 900

 

Financování: Kč 

paragraf položka UZ

8115 Změna stavu krátkodobých prostř.na bankovních účtech -656 000

(Zapojení přebytku z minulých let)

8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 0

celkem -656 000


