
Licence: DVH1 UXNDR003  (01012018) 

 

 ROZPOČTOVÉ  OPATŘENÍ Č. 11/2018 
  * Výpis zápisů 

 Číslo: 000000011 
 Druh: 3 
 IČO: 00637289 
 Název: Obec Žernovník 
 

Datum dokladu: 2018/10/20 

Rozpočtové opatření č. 11 

- rozpočet zvyšujeme v příjmech - příjmy z lesa                  200 000,00 

- rozpočet zvyšujeme ve výdajích - výdaje na les                 250 000,00 

- rozpočet zvyšujeme ve výdajích - pitná voda-služby,opravy      20 000,00 

- rozpočet zvyšujeme ve výdajích - nájem-Lesy ČR               27 000,00 

- rozpočet zvyšujeme ve výdajích - Celní úřad                    12 000,00 

- rozpočet snižujeme ve výdajích - chodníky                     109 000,00 

- rozpočet zvyšujeme ve výdajích - kanalizace                   200 000,00 

- rozpočet snižujeme ve výdajích - chodníky                 -   200 000,00 

- rozpočet zvyšujeme ve výdajích - nebezpečný odpad             4 900,00 

- rozpočet zvyšujeme ve výdajích - platba DPH                   15 700,00 

- rozpočet snižujeme ve výdajích - rezerva                      - 20 600,00 

 Su Au OdPa Pol Zj Uz Orj Org Md Dal 

 231  001031 2111     200 000,00  0,00  
 Základní běžný účet územních samosprávných celků;Rozpočtový reprezentant;-;Pěstební činnost;Příjmy z poskytování služeb a výrobků;-;-;-;- 

 231  001031 5169     0,00  250 000,00  
 Základní běžný účet územních samosprávných celků;Rozpočtový reprezentant;-;Pěstební činnost;Nákup ostatních služeb;-;-;-;- 

 231  002310 5169     0,00  20 000,00  
 Základní běžný účet územních samosprávných celků;Rozpočtový reprezentant;-;Pitná voda;Nákup ostatních služeb;-;-;-;- 

 231  002310 5165     0,00  27 000,00  
 Základní běžný účet územních samosprávných celků;Rozpočtový reprezentant;-;Pitná voda;Nájemné za půdu;-;-;-;- 

 231  002310 5163     0,00  12 000,00  
 Základní běžný účet územních samosprávných celků;Rozpočtový reprezentant;-;Pitná voda;Služby peněžních ústavů;-;-;-;- 

 231  002321 5171     0,00  200 000,00  
 Základní běžný účet územních samosprávných celků;Rozpočtový reprezentant;-;Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly;Opravy a udržování;-;-;-;- 

 231  002219 6121     0,00  309 000,00- 
 Základní běžný účet územních samosprávných celků;Rozpočtový reprezentant;-;Ostatní záležitosti pozemních komunikací;Budovy, haly a stavby;-;-;-;- 

 231  003721 5169     0,00  4 900,00  
 Základní běžný účet územních samosprávných celků;Rozpočtový reprezentant;-;Sběr a svoz nebezpečných odpadů;Nákup ostatních služeb;-;-;-;- 

 231  006399 5362     0,00  15 700,00  
 Základní běžný účet územních samosprávných celků;Rozpočtový reprezentant;-;Ostatní finanční operace;Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu;-;-;-;- 

 231  006171 5901     0,00  20 600,00- 
 Základní běžný účet územních samosprávných celků;Rozpočtový reprezentant;-;Činnost místní správy;Nespecifikované rezervy;-;-;-;- 

Součet za doklad : 200 000,00  200 000,00  
  

 
 

 
 

 

Rozpočet obce se takto zvyšuje v příjmech o 200 000,- 
                               Ve výdajích o 200 000,- 
 
Rozpočtové opatření č 11/2018 bylo schváleno starostou obce dne:   20.10.2018 
 
 
 
Rozpočtové opatření č. 11/2018 bylo dáno na vědomí zastupitelstvu obce dne: 
 
 
 
 
Rozpočtové opatření bylo zvěřejněno: 
 
Na úřední desce dne:     
 
 
Na elektronické úřední desce dne:   
  

 


