
Rozpočtové opatření  3 / 2017 / ZO rozpočtu Obce Horní Suchá na rok 2017

ze dne 22.6.2017
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 - žádosti občanů o provedení další části kanalizace,projednáno

RO 1.6.2017

bude  částečně kryto pojistným plněním

výměna svislého odpadního potrubí v PČR, odhad havárie3613/5171

3613/5171 oprava ležatých rozvodů pod levou polovinou MŠ, odhad

3612/5153 platba plynu pro neobsazený byt čp.969, posílení položky

3612/5154 platba elektřiny pro neobsazený byt čp.969, posílení položky

3613/5151 platby vodného,stočného a sráž.vody pro objekt čp.1257

6409/5901 zapojení rezervy na dary občanům ( havárie MŠ ),usn.RO 1.6.

3113/5492 dary občanům za likvidaci škod způsobených havárií v MŠ

3412/5909 sport. Hala, posílení položky na vrácení přeplatku z vyúčtování

6310/5909 vrácení poměrné částky z vyplacených dividend v 2016 SmVaKu

hřbitov, posílení položky na akci ,,Rozšíření hřbitova I.etapa

3636/6121 proplacení pozastávky z fakturace 2016 na akci Oplocení

5311/5321 bezpečnost a veř.pořádek,posílení položky za pokuty 

domu na ul.Penzijní

3613/5154 platby elektřiny pro objekt 1257

3613/5171 výměna vodního registru u klimatizace v Dělnickém domě, 

východ, vysoutěžená cena 641.037,45 Kč vč. DPH

havárie, bude částečně  kryto pojistným plněním

3632/6121

6409/5901 zapojení rezervy na opravu havárie v PČR

Výdaje

2212/5171 silnice, oprava MK ul.Školní, schválený dodatek na vícepráce

2321/6121 Odkanalizování a ČOV v Horní Suché-Lokalita Paseky 2.část

6402/2229 vrátky dotací a příspěvků za minulý rok, posílení položky

Příjmy celkem

2212/5171 posílení položky na realizaci opravy ,,Odbočky z ul.6.srpna

k trati " , č.akce 132

PZF, sankční platby, příjmy za pozdní úhrady faktur

3632/2324 hřbitov, příjmy z vyúčtování energií za minulé období

3769/2212 inkaso příjmu z pokuty za porušení OŽP, posílení položky

6320/2322 příjmy z pojistných plnění, Dělnického domu 1.část a MŠ 1.část

3412/2324 sport.hala, doplatky nájemců z vyúčt.služeb za minulé období

3613/2111 příjmy z přefakturace nákladů za energie za objekt čp.1257

3613/2132 nájemné z pronájmů neb.prostor a střechy objektu čp.1257

MP Havířov

 ----/1381 daň z hazardních her, přesun na dobíhající příjmy z loterií

 ----/1382 příjmy z loterií, dobíhající odvod

 ----/1383 příjmy z VHP, dobíhající odvod

Rozpočtová skl. komentář

Příjmy

2123/2324 PZF, doplatky nájemců z vyúčtování služeb za minulé období

3399/2324 Nadace OKD, nadační příspěvek na Fedrování - 1.část

3399/2321 příjmy z přijatých neinvestičních darů, posílení položky

 ----/1356 příjmy z úhrad za dobývání nerostů, převod na dobíhající příjmy

2119/2343 příjmy z úhrad za dobývání nerostů, dobíhající příjmy 2016

2123/2212



500

-2 547 500

432 000

0

přesuny mezi položkami v rámci paragrafu

2123/5169 -100 000 PZF, služby, přesun mezi položkami

2123/5152 100 000 PZF,teplo, navýšení položky z důvodu vyšší spotřeby (delší zima)

3314/5169 -17 000 knihovna, služby, přesun mezi položkami

3314/5041 17 000 knihovna, odměny za užití duševn.vlast., besedy, pasování

2219/6121 -1 000 000 ost.záležitosti PK, přesun mezi položkami

2219/5171 1 000 000 ost.záležitosti PK, akce ,,Sídliště Chrost - rekonstrukce chodníku

z litého asfaltu…"nejedná se o investici, ale opravu- výměna

povrchu dlažba za asfalt, nedojde ke změně parametrů

2212/6121 -600 000 silnice. přesun mezi položkami

2212/5171 600 000 silnice, akce ,,Oprava MK Školní", nejedná se o investici

3639/5156 -15 000 údržba, přesun mezi položkami

3639/5151 15 000 údržba, posílení položky vodné,stočné - zvýšený odběr vody

za poruchu na splachovači

přesun v rámci paragrafu a jedné položky

6171/6121 -200 000 činnost místní správy, investice, rekonstrukce budovy č.p.227

akce č.50

200 000 navýšení na realizaci stavby ,,Oddělení a odvádění dešťových

vod od budovy OÚ; proběhlo výběrové řízení, vydán územní 

souhlas, akce č.150

Usnesení:

Zastupitelstvo obce Horní Suchá usnesením č. 5 ze dne 22.6.2017:

schválilo rozpočtové opatření 3/2017/ZO

Zpracovala :  Ivana Vostrá

referent účetnictví a rozpočtu

Výdaje celkem

Financování příjmy mínus výdaje s opačným znaménkem

6399/5365 posílení položky, úhrada úroků z prodlení, dodatečné DPH

2212/6121 silnice,okružní křižovatky, přesun ve prospěch úpravy rozpočtu


