
Obec Modřovice, IČO 00875872 KEO4 1.6.0 UR006

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření  č. 3/2019

Změna závazných ukazatelů

NázevPo změněZměnaPar PůvodníPol

Výdaje
org1 org2

XXXXX3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde177 000,00100 000,00 277 000,00XXXX XXXXX
XXXXX3722 Sběr a svoz komunálních odpadů-24 000,0070 000,00 46 000,00XXXX XXXXX
XXXXX3725 Využívání a zneškodňování komunálních30 000,000,00 30 000,00XXXX XXXXX
XXXXX3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň13 000,006 000,00 19 000,00XXXX XXXXX
XXXXX6171 Činnost místní správy-6 000,00230 000,00 224 000,00XXXX XXXXX

596 000,00406 000,00 190 000,00Výdaje celkem

NázevPo změněZměnaPar PůvodníPol

Financování
org1 org2

XXXXX0000 FINANCOVÁNÍ190 000,00120 272,00 310 272,008XXX XXXXX

310 272,00120 272,00 190 000,00Financování celkem

V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému
opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi
ukazateli).

Schváleno usnesením: 2/2019                       Na zasedání dne: 12.06.2019

Zpracoval: Vestenická Marie       dne: 14.06.2019

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3
Rozpočtovým opatřením č. 3/2019 se navyšuje § 3639 - Územní rozvoj  - jedná se o opravu fasády obecního úřadu o 190
000,00 Kč.
Přesuny mezi paragrafy:
Vzhledem k tomu, že obec musí vyplňovat výkazy od firmy Eko-kom – firma, od níž dostáváme odměnu za třídění odpadu,
přesouváme část finančních prostředků 30 000,00 Kč z § 3722 – Sběr a svoz komunálních odpadů – na § 3725 – Využívání
a zneškodňování komunálních odpadů. Dále z § 6171 přesouváme částku 6 000,00 Kč – administrace výkazů od Eko-komu.
Rozdělení výdajů na odpadové hospodářství na část, kdy komunální odpad je opět zapojen do ekonomického koloběhu.
K větší přehlednosti při vytváření Závěrečného účtu a jiného výkaznictví se dále převádí částka 13 000,00 Kč z § 3639 –
Územní rozvoj na § 3745 – péče o vzhled obce a veřejnou zeleň.
Přesuny mezi paragrafy nemají za následek změnu schválených závazných ukazatelů.

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:
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