
Rozpočtové opatření č. 3/2018 
 

PŘÍJMY:  

navýšení: 

daň z příjmu FO        71.000,- 

DPH                  158.000,- 

daň z nemovitosti        60.000,- 

poplatek za odvoz odpadu        6.000,- 

poplatek ze psů          3.000,- 

poplatek z ubytovací kapacity       3.000,- 

daň z hazardních her       23.000,- 

dotace na uspořádání voleb      10.000,- 

nájemné sportovní areály       62.000,- 

bytové hospodářství – navýšení za služby (vodné)  19.000,- 

prodej pytlů na komunální odpad       3.000,- 

činnost místní správy – poskytnutí výrobků a služeb, prodej 

krátkodobého a DDM, pronájem obecního vleku               15.100,- 

navýšení položky 4116 – dotace z úřadu práce               6.676,- 

příjmy a výdaje z finančních operací       1.200,- 

                  440.976,- 

 

VÝDAJE: 

 

navýšení odměn zastupitelů včetně odstupného  

bývalému starostovi a místostarostovi    180.000,- 

navýšení povinného sociálního pojištění      15.000,- 

navýšení zdravotního pojištění        10.000,- 

pokrytí – z peněz připravených na příspěvek VHS  

(kanalizace u roubenek - letos se neuskuteční)   -205.000,- 

 

navýšení příspěvku na provozní náklady školy     100.000,- 

odstupného pro odcházející kuchařku                56.163,- 

navýšení příspěvku v položce odpisy         7.623,- 

pokrytí – z peněz odložených na výstavbu školního hřiště, 

v letošním roce se již realizovat nebude             -163.786,-  

 

výdaje na volby do zastupitelstva obce a Senátu PS ČR: 

podle skutečnosti          10.000,- 

povinné sociální pojištění          8.200,- 

pokrytí – ze zvýšených příjmů 

 

odvoz komunálního odpadu      150.000,- 

pokrytí – částečně z peněz připravených na příspěvek VHS  

(kanalizace u roubenek - letos se neuskuteční)            - 88.380,- 

- částečně ze zvýšených příjmů 

 

péče o veřejnou zeleň - zakoupení křovinořezu    25.772,- 

    materiál        3.532,- 

pokrytí - z částky připravených na příspěvek VHS     



(kanalizace u roubenek - letos se neuskuteční)             -29.304,- 

 

náhrada na spoluúčasti při pojistné události       5.000,- 

podlimitní věcné břemeno        10.310,- 

malované mapy            5.140,- 

počítače do kanceláří OÚ        60.000,- 

pokrytí – rezervy                  -21.151,06 

      transfery spolkům (rezerva)       -8.500,- 

      z částky odložené na pořízení automobilu – 

               v letošním roce se již kupovat nebude            -50.798,94 

 

obchod –  materiál                   35.000,- 

         nákup služeb          5.000,- 

pokrytí -    opravy a udržování                -40.000,- 

(změní se struktura položek bez vlivu na výši rozpočtu) 

 

silnice – nádoby na posyp (ještě se jedna plánuje)    20.000,- 

    nákup materiálu        67.000,- 

     PHM            8.000,- 

     oprava cest Rokliště a pod lyžařským areálem            873.000,-      

pokrytí – z peněz připravených na příspěvek VHS  

(kanalizace u roubenek - letos se neuskuteční)            -968.000,- 

 

oprava chodníku           40.309,- 

pokrytí – výstavba chodníků – letos neuskutečněná                  -40.309,- 

 

TKR – nákup materiálu         20.791,- 

pokrytí – z peněz na opravy a udržování (nedočerpá se)         -20.791,- 

 

hardware TKR         60.000,- 

pokrytí – částečně ze zvýšených příjmů 

- a částečně z částky na pořízení automobilu            -21.462,-  

 

sportovní areály – materiál       20.150,- 

   voda          9.000,- 

   plyn          2.000,- 

   elektřina         8.000,- 

   školení první pomoci       4.235,- 

pokrytí – ze zvýšených příjmů 

    

bytové hospodářství – doplatek za vodu     21.462,- 

pokrytí – ze zvýšených příjmů 

     

výdaje na nákup pozemků       257.771,- 

pokrytí – ze zvýšených příjmů             

                    440.976,- 

 

 



Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Chuchelna schvaluje rozpočtové 

opatření č. 3/2018, kterým se rozpočet obce zvýší o částku 440.976,- Kč 

v příjmech i ve výdajích. 


