Komentář
k rozpočtovému opatření č. 2/2018
Usnesením 17. zasedání zastupitelstva obce Citov ze dne 26.2.2018 byl schválen
rozpočet obce na rok 2018 v celkovém objemu 9.925.000,-- Kč se zapojením přebytku
z minulých let ve výši 1.300.000,-- Kč.
První rozpočtové opatření a změna rozpisu rozpočtu bylo schváleno dne 5.4.2018
starostou obce z pověření zastupitelstva obce. Výše rozpočtu po rozpočtovém opatření
č. 1/2018 je 9.925.000, Kč se zapojením přebytku z minulých let ve výši 1.300.000,-- Kč.
V současné době je však nutno přistoupit ke druhé změně rozpočtu obce. Důvodem je
navýšení některých příjmů a jejich rozdělení do výdajů a přerozdělení některých výdajů na
položky jiného nebo stejného paragrafu.
V příjmové části rozpočtu se jedná o zvýšení položky 4216 – Investiční transfery ze
státního rozpočtu (z MPO) ve výši 457.425,-- Kč na projekt Renovace veřejného osvětlení
v obci Citov, úz. 22500. Dále se navyšují příjmy na paragrafu 3399, položka 2112 – Prodej
zboží o 450,-- Kč a par. 3612, pol. 2324 – přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady o částku
4.000,-- Kč (použití kauce od nájemníka za poškozený byt v BD). Dále paragraf 3726, pol.
2310 – Příjmy z prodeje majetku obce – železného šrotu o částku 6.000,-- Kč.
Ve výdajích se finanční prostředky poskytnuté na Renovaci veřejného osvětlení v obci
Citov zařazují na par. 3631, pol. 6121 s. úz. 22500 a org. 631 v plné výši. Dále se navyšuje
paragraf 3322, pol. 5171 – Opravy a udržování o 10.450,-- Kč.
Dále se přesunou finanční prostředky rozpočtované:
-

z paragrafu 3319, položky 5169 ve výši 8.000,-- Kč na paragraf 3322, po. 5171 ve výši
3.000,-- Kč a pol. 5169 ve výši 5.000,-- Kč,
z paragrafu 2321, položky 5141 – Splátky úroků z úvěru na par. 6310, pol. 5141, org. 21
ve výši 180.000,-- Kč,
z paragrafu 2321, položky 5169 – Nákup služeb na paragraf 1031, pol. 5169 ve výši
31.000,-- Kč.

Ve výdajové části rozpočtu se dále jedná o změnu rozpisu rozpočtu, tj. o přesun
prostředků mezi položkami jednoho paragrafu.
V paragrafu 3399 – Ostatní záležitosti kultury, se přesunuje částka 10.000,-- Kč
z položky 5169 – Nákup služeb na položku 5138 – Nákup zboží.
V paragrafu 3612 – Bytové hospodářství se přesouvá částka 5.000,-- Kč z pol. 5139 – Nákup
materiálu a částku 5.000,-- Kč z položky 5153 – Plyn na položku 5171 – Opravy a udržování,
celkem ve výši 10.000,-- Kč
Provedením tohoto rozpočtového opatření a úpravy rozpisu rozpočtu bude
nadále zajištěna vyrovnanost rozpočtu v oblasti příjmů a výdajů v celkové upravené výši
10.392.875,-- Kč se zapojením přebytku z minulých let ve výši 1.300.000,-- Kč.
U jednotlivých rozpočtových kapitol bylo v oblasti příjmů a výdajů upraveného
rozpočtu přistupováno dle Rozpočtového opatření č. 2/2018 a úpravy rozpisu rozpočtu obce,
které je nedílnou součástí komentáře.
V Citově dne 9.5.2018
Předkládá : Čepeláková
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