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Příloha č. 1 k usnesení č. 41/5 - 19 z 5. Zasedání ZO Tršice ze dne 24.6.2019 

 

Rozpočtová opatření č. 1/2019 

 

1. Výdaje na odstranění rizikových dřevin 

Výdaje:    

    

paragraf - 
odvětvové 

třídění 
položka - 

druhové třídění Popis Kč 
1031   Pěstební činnost 360 000,00 

    

Financování:    

    

paragraf - 
odvětvové 

třídění 
položka - 

druhové třídění Popis Kč 

  8115 

Změna stavu krátkodobých prostředků na 
bankovních účtech kromě účtů státních 
finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA (+/-) 360 000,00 

 

2. Navýšení výdajů na nebytové hospodářství – stavební úpravy prostor pro 
„pracovní četu“ 

Výdaje:    

    

paragraf - 
odvětvové 

třídění 
položka - 

druhové třídění Popis Kč 

3613   Nebytové hospodářství 300 000,00 
    

Financování:    

    

paragraf - 
odvětvové 

třídění 
položka - 

druhové třídění Popis Kč 

  8115 

Změna stavu krátkodobých prostředků na 
bankovních účtech kromě účtů státních 
finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA (+/-) 300 000,00 
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3. Volby do Evropského parlamentu: 

Účelová neinvestiční dotace, určená na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do 
Evropského parlamentu: 

Příjmy:    

    

paragraf - 
odvětvové 

třídění 
položka - druhové 

třídění/ÚZ/Nástr./Zdroj Popis Kč 

  4111/98348 
Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy 
SR 174 000,00 

    

Výdaje:    

    

paragraf - 
odvětvové 

třídění 
položka - druhové 

třídění Popis Kč 
6117    Volby do Evropského parlamentu 174 000,00 
 

4. Dotace od Úřadu práce na mzdu zaměstnance – ČOV 

Příjmy:    

    

paragraf - 
odvětvové 

třídění 
položka - druhové 

třídění/ÚZ/Nástr./Zdroj Popis Kč 

  4116/13013/104/1 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 31 703,00 

  4116/13013/104/5 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 179 651,00 
    

Výdaje:    

    

paragraf - 
odvětvové 

třídění 
položka - druhové 

třídění Popis Kč 
2321   Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 211 354,00 
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5. Navýšení členského příspěvku v Mikroregionu Bystřicka 

Příjmy:    

    

paragraf - 
odvětvové 

třídění 
položka - 

druhové třídění Popis Kč 

  1334 
Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního 
fond 4 620,00 

    

Výdaje:    

    

paragraf - 
odvětvové 

třídění 
položka - 

druhové třídění Popis Kč 
6409   Ostatní činnosti j.n. 4 620,00 

6. Daň z příjmů právnických osob za obec – jen rozpočtovaná položka (obec daň 
neplatí) 

Příjmy:    

    

paragraf - 
odvětvové 

třídění 
položka - 

druhové třídění Popis Kč 
  1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 513 050,00 

    

Výdaje:    

    

paragraf - 
odvětvové 

třídění 
položka - 

druhové třídění Popis Kč 
6409   Ostatní činnosti j.n. 513 050,00 
 


