Rozpočtové opatření č. 1/2017
1) Dotace od Úřadu práce na VPP – prodloužení smlouvy + nová smlouva:
Příjmy:

219.500,-

Výdaje:

platy
326.490,sociální pojištění
81.620,zdravotní pojištění
29.390,Celkem
437.500,-

Výdaje budou upraveny podle jednotlivých ÚZ, nástrojů a zdrojů.
2) Dotace od Libereckého
na cisternu SDH:
Příjmy:

21.000,-

kraje

na

pořízení

zimních

Výdaje:

pneumatik

21.000,22.610,-

3) Dotace od Libereckého kraje na výměnu rozvaděče v garáži SDH:
Příjmy:

10.000,-

Výdaje:

10.000,23.510,-

4) Sběr kovů – SDH:
Příjmy:

3.382,-

Výdaje:

drobný dlouhodobý
majetek
3.382,-

hmotný

5) Záloha na pozemky od TJ Sokol dle smlouvy o smlouvě budoucí:
Příjmy:

200.000,-

6) Dofinancování sportovního kroužku:
Výdaje:

plyn
elektřina

40.000,15.000,-

7) Dotace od MPO ČR na rekonstrukci veřejného osvětlení:
Příjmy:

1.655.011,-

Výdaje:

1.655.011,-

8) Využití rezervy rozpočtu:
Výdaje:

rezerva

- 119.120,-

9) Dotace od Libereckého kraje na uspořádání Chuchelské pouti 2017:
Příjmy:

19.000,-

Výdaje:

19.000,-

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CELKEM:
Příjmy:

2.127.893,-

Výdaje:

2.127.893,-

Schválením navrženého rozpočtového opatření č. 1/2017 dojde ke zvýšení rozpočtu
o částku 2.127.893,-Kč v příjmech i ve výdajích.
Schváleno usnesením zastupitelstva obce Chuchelna č. Z/20/2017 dne 15. 6. 2017

Komentář k rozpočtovému opatření č. 1/2017:
1) Obec obdržela jednu novou smlouvu na veřejně prospěšné práce na tři
pracovníky, zatím zaměstnáváme jednoho. Zároveň byla stávající smlouva na
jednoho pracovníka o rok prodloužena. Výdaje jsou v tomto případě vyšší než
příjmy z důvodu finanční spoluúčasti obce.
2) Obdrželi jsme sdělení od Libereckého kraje, že byla schválena naše žádost
o dotaci na pořízení zimního obutí na cisternu SDH, ve výdaji je opět
vyjádřena finanční spoluúčast obce.
3) Výměna elektrického rozvaděče v garáži SDH – dtto.
4) Peníze za sběr kovů SDH využije na nákup majetku pro mladé hasiče.
5) První záloha na pozemky v lyžařském areálu nebyla zapojena do návrhu
rozpočtu, nikdo ze zastupitelů ani členů rady si opomenutí nevšiml.
6) Výdaje na energie v přístavbě sportovního areálu, který využívá pro svoji
činnost sportovní kroužek, byly v návrhu rozpočtu podhodnoceny.
7) Obdrželi jsme sdělení, že Ministerstvo průmyslu a obchodu schválilo naši žádost
o poskytnutí dotace na rekonstrukci veřejného osvětlení. Ve schváleném
rozpočtu máme vyčleněnou částku 1,6 milionu korun z vlastních zdrojů. Tuto
částku nemusíme utratit letos, lhůta pro její čerpání je 24 měsíců. V letošním
roce je nutné proinvestovat pouze dotační peníze.
8) Bez komentáře.
9) Horká novinka z rána 15. 6. 2017 – Liberecký kraj sdělil, že vyhověl naší žádosti
o dotaci na uspořádání pouti.

