
Licence: DVH1 UXNDR003  (01012018) 

 

 ROZPOČTOVÉ  OPATŘENÍ Č. 2/2018 
   

 Číslo: 000000002 

 Druh: 3 

 IČO: 00637289 

 Název: Obec Žernovník 

 

Datum dokladu: 2018/03/31 

Rozpočtové opatření č.2 

- rozpočet se zvyšuje ve výdajích  - Městys Černá Hora-přestupková agenda   2000 

- rozpočet se snižuje ve výdajích   - rezerva 

- rozpočet se zvyšuje ve výdajích   - odvozd DPH 

- rozpočet se snižuje ve výdajích   - rezerva 

- úprava mezi položkami na paragrafu volby prezidenta 

- úprava mezi položkami na paragrafu  - DZFO 

 Su Au OdPa Pol Zj Uz Orj Org Md Dal 

 231  005311 5169     0,00  2 000,00  
 Základní běžný účet územních samosprávných celků;Rozpočtový reprezentant;-;Bezpečnost a veřejný pořádek;Nákup ostatních služeb;-;-;-;- 

 231  006171 5901     0,00  2 000,00- 
 Základní běžný účet územních samosprávných celků;Rozpočtový reprezentant;-;Činnost místní správy;Nespecifikované rezervy;-;-;-;- 

 231  006118 5019  000098008   0,00  5 100,00  
 Základní běžný účet územních samosprávných celků;Rozpočtový reprezentant;-;Volba prezidenta republiky;Ostatní platy;-;Volby prezidenta;-;- 

 231  006118 5021  000098008   0,00  10 800,00  
 Základní běžný účet územních samosprávných celků;Rozpočtový reprezentant;-;Volba prezidenta republiky;Ostatní osobní výdaje;-;Volby prezidenta;-;- 

 231  006118 5039  000098008   0,00  1 700,00  
 Základní běžný účet územních samosprávných celků;Rozpočtový reprezentant;-;Volba prezidenta republiky;Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem;-;Volby 

prezidenta;-;- 

 231  006118 5173  000098008   0,00  500,00  
 Základní běžný účet územních samosprávných celků;Rozpočtový reprezentant;-;Volba prezidenta republiky;Cestovné (tuzemské i zahraniční);-;Volby prezidenta;-;- 

 231  006118 5175  000098008   0,00  1 600,00  
 Základní běžný účet územních samosprávných celků;Rozpočtový reprezentant;-;Volba prezidenta republiky;Pohoštění;-;Volby prezidenta;-;- 

 231  006118 5901  000098008   0,00  19 700,00- 
 Základní běžný účet územních samosprávných celků;Rozpočtový reprezentant;-;Volba prezidenta republiky;Nespecifikované rezervy;-;Volby prezidenta;-;- 

 231  006118 5194  000098008   0,00  25 000,00- 
 Základní běžný účet územních samosprávných celků;Rozpočtový reprezentant;-;Volba prezidenta republiky;Věcné dary;-;Volby prezidenta;-;- 

 231  006118 5901  000098008   0,00  25 000,00  
 Základní běžný účet územních samosprávných celků;Rozpočtový reprezentant;-;Volba prezidenta republiky;Nespecifikované rezervy;-;Volby prezidenta;-;- 

 231  006399 5362     0,00  191 200,00- 
 Základní běžný účet územních samosprávných celků;Rozpočtový reprezentant;-;Ostatní finanční operace;Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu;-;-;-;- 

 231  006399 5365     0,00  191 200,00  
 Základní běžný účet územních samosprávných celků;Rozpočtový reprezentant;-;Ostatní finanční operace;Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům;-;-;-;- 

 231  003392 2132     23 000,00  0,00  
 Základní běžný účet územních samosprávných celků;Rozpočtový reprezentant;-;Zájmová činnost v kultuře;Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí;-;-;-;- 

 231  003392 2321     23 000,00- 0,00  
 Základní běžný účet územních samosprávných celků;Rozpočtový reprezentant;-;Zájmová činnost v kultuře;Přijaté neinvestiční dary;-;-;-;- 

 231  006399 5362     0,00  50 000,00  
 Základní běžný účet územních samosprávných celků;Rozpočtový reprezentant;-;Ostatní finanční operace;Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu;-;-;-;- 

 231  006171 5901     0,00  50 000,00- 
 Základní běžný účet územních samosprávných celků;Rozpočtový reprezentant;-;Činnost místní správy;Nespecifikované rezervy;-;-;-;- 

Součet za doklad : 0,00  0,00  

Rozpočet obce se takto zvyšuje v příjmech o 0,- 
                               Ve výdajích o 0,- 
 
Rozpočtové opatření č 2/2018 bylo schváleno starostou obce dne:31.3.2018 
 
Rozpočtové opatření č. 2/2018 bylo dáno na vědomí zastupitelstvu obce dne: 
 
Rozpočtové opatření bylo zvěřejněno:25.4.2018 
 
Na úřední desce dne: 25.4.2018    
 
Na elektronické úřední desce dne:25.4.2018 

 


