Komentář
k rozpočtovému opatření a změna rozpisu rozpočtu
č. 8/2019
Usnesením 3. zasedání zastupitelstva obce Citov ze dne 5.3.2019 byl schválen
rozpočet obce na rok 2019 v celkovém objemu 12.475.000,- Kč se zapojením přebytku
z minulých let ve výši 2.500.000,- Kč.
První rozpočtovou změnou a změnou rozpisu rozpočtu, která byla schválená starostou
obce z pověření zastupitelstvem dne 23.4.2019, byl rozpočet upraven na výši 12.571.931,- Kč.
Tato úprava rozpočtu byla zastupitelstvu předložena dne 4.6.2019 jako informace.
Druhou rozpočtovou změnou a změnou rozpisu rozpočtu, která byla schválená
starostou obce z pověření zastupitelstvem dne 2.5.2019, byl rozpočet upraven na výši
12.610.931,- Kč. Tato úprava rozpočtu byla zastupitelstvu předložena dne 4.6.2019 jako
informace.
Třetí rozpočtovou změnou a změnou rozpisu rozpočtu, která byla schválená starostou
obce z pověření zastupitelstvem dne 11.6.2019, byl rozpočet upraven na výši 12.765.931,- Kč.
Tato úprava rozpočtu byla zastupitelstvu předložena dne 3.9.2019 jako informace.
Čtvrtou rozpočtovou změnou a úpravou rozpisu rozpočtu, která byla schválená
starostou obce z pověření zastupitelstvem dne 12.7.2019 byl rozpočet upraven v oblasti
příjmů a výdajů na celkovou výši 13.211.951,- Kč se zapojením přebytku z minulých let ve
výši 2.500.000,- Kč. Tato úprava rozpočtu byla zastupitelstvu předložena dne 3.9.2019 jako
informace.
Pátou rozpočtovou změnou a úpravou rozpisu rozpočtu, která byla schválená starostou
obce z pověření zastupitelstvem dne 26.8.2019 byl rozpočet upraven v oblasti příjmů a výdajů
na celkovou výši 13.353.151,- Kč se zapojením přebytku z minulých let ve výši 2.500.000,Kč. Tato úprava rozpočtu byla zastupitelstvu předložena dne 3.9.2019 jako informace.
Šestým rozpočtovým opatřením a úpravou rozpisu rozpočtu, které bylo schváleno
starostou obce z pověření zastupitelstvem dne 16.9.2019 byl rozpočet upraven v oblasti
příjmů a výdajů na celkovou výši 13.453.151,- Kč se zapojením přebytku z minulých let ve
výši 2.500.000,- Kč. Tato úprava rozpočtu bude zastupitelstvu předložena dne 3.12.2019 jako
informace.
Sedmým rozpočtovým opatřením a úpravou rozpisu rozpočtu, které bylo schváleno
starostou obce z pověření zastupitelstvem dne 11.10.2019 byl rozpočet upraven v oblasti
příjmů a výdajů na celkovou výši 13.472.383,- Kč se zapojením přebytku z minulých let ve
výši 2.500.000,- Kč. Tato úprava rozpočtu bude zastupitelstvu předložena dne 3.12.2019 jako
informace.
V současné době je však nutno přistoupit k osmé změně rozpočtu obce. Důvodem
osmé změny rozpočtu obce je navýšení některých příjmů a výdajů, přerozdělení některých
výdajů na položky stejného paragrafu a doplnění rozpočtu o účelové znaky, org. a orj.
Změna rozpočtu v příjmové části celkem o 1.068.577,75 Kč v souladu s usnesením
zastupitelstva, které vymezuje rozsah prováděných rozpočtových změn:
-

pol. 4116, úz- 106 5 15011, org. 115 – neinvest. dotace MŽP na kompostéry dle žádosti

-

platbu ve výši 632.684,75 Kč
pol. 4116, úz. 103 5 33063, org. 3111 – průtoková dotace pro příspěvkovou organizaci
MŠ Citov ve výši 294.810,60 Kč
pol. 4116, úz. 103 1 33063, org. 3111 – průtoková dotace pro příspěvkovou organizaci
MŠ Citov ve výši 52.025,40 Kč
par. 1031, pol. 2111 – prodej dříví o 5.000,-- Kč
par. 2321, pol. 21111 – příjmy z poskytnutí služeb – stočné o 25.000,-- Kč
par. 3399, pol. 2112 – prodej zboží o 1000,-- Kč
par. 3639, pol. 2119 – Ostatní příjmy – z věcného břemene – zřízení služebnosti
2.057,-- Kč a pol. 2324 – vratka z přeplatku el. Energie o 56.000,-- Kč

Změna rozpočtu ve výdajové části celkem o 1.068.577,75 Kč:
- par. 3725, pol. 5137 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek – kompostéry, úz. 106 5
15011, org. 115 o 632.684,75 Kč
- par. 3111, pol. 5336 – Neinvestiční transfer zřízené příspěvkové organizaci – MŠ Citov průtoková dotace poskytnutá KÚOK, úz. 103 5 33063, org. 3111 ve výši 294.810,60 Kč
- par. 3111, pol. 5336 – Neinvestiční transfer zřízené příspěvkové organizaci – MŠ Citov průtoková dotace poskytnutá KÚOK, úz. 103 1 33063, org. 3111ve výši 52.025,40 Kč
- par. 2321, pol. 5169 – Nákup služeb o 25.000,-- Kč
- par. 3322, pol. 5123 – Podlimitní technické zhodnocení – žaluzie v zámku o 21.000 Kč
- par. 3639, pol. 5137 – Nákup DDHM o 2.057,-- Kč
- par. 3639, pol. 5139 – Nákup materiálu o 10.000,-- Kč
- par. 3721, pol. 5169 – Nákup služeb o 5.000,-- Kč
- par. 3723, pol. 5169 – Svoz kompozitních odpadů o 26.000,-- Kč
- par. 3725, pol. 5137 – Nákup DDHM - finanční prostředky ve výši 721.700,-- Kč původně
vyčleněné z rozpočtu obce v plné výši na pořízení kompostérů budou použity na
dofinancování jiných paragrafů a položek takto:
•
•
•

•

•

par. 3725, pol. 5137, úz. 106100115, org. 115 (úprava kontace) o 81.350,25 Kč
par. 5512, pol. 6123, orj. 415, org. 51 – pořízení zásahového vozíku pro SDH Citov
o 110.000,-- Kč
par. 6112, pol. 5023 – Odměny zastupitelstva o 60.000,-- Kč,
pol. 5031 – odvody na SZ o 11.000,-- Kč,
pol. 5032 – Zákonné ZP o 6.000,-- Kč
par. 6171, pol. 5011 – Platy zaměstnanců o 50.000,-- Kč,
pol. 5038 – Pojištění na úraz o 1.000,-- Kč
pol. 5137 – Pořízení DDHM o 50.000,-- Kč
pol. 5139 – Nákup materiálu o 10.000,-- Kč
pol. 5154 – Elektrická energie o 40.000,-- Kč
pol. 5161 – Poštovní služby o 2.000,-- Kč
pol. 5167 - Služby školení o 10.000,-- Kč
par. 6399, pol. 5362 – Platby daní o 290.349,75 Kč

Dále se jedná o úpravu rozpisu rozpočtu:
-

-

V par. 3612 – Bytové hospodářství, se z pol. 5171 – Opravy a udržování přesouvá částka
5.000,-- Kč na pol. 5139 – Nákup materiálu.
V par. 3745 – Veřejná zeleň se z pol. 5139 – Nákup materiálu přesouvá částka 9.000,-- Kč
na pol. 5137 – DDHM ve výši 4.000,-- Kč a na pol. 5156 - Pohonné hmoty ve výši
5.000,-- Kč.
V par. 5512 – Požární ochrana se z pol. 5167 – Služby školení přesouvá částka ve výši
1.000,-- Kč na pol. 5163 – Služby peněžních ústavů.
V par. 5512 – požární ochrana se z pol. 5137 – Nákup DDHM přesouvá částka ve výši
2.500,-- Kč na pol. 5154 – Elektrická energie.
V par. 5512 – Požární ochrana se upravuje pol. 6123 ve výši 150.000,-- Kč o rozpis orj.
415 a org. 51.

Provedením tohoto rozpočtového opatření a úpravy rozpisu rozpočtu bude
nadále zajištěna vyrovnanost rozpočtu v oblasti příjmů a výdajů v celkové upravené výši
14.540.960,75 Kč se zapojením přebytku z minulých let ve výši 2.500.000,- Kč.
U jednotlivých rozpočtových kapitol bylo v oblasti příjmů a výdajů upraveného
rozpočtu přistupováno dle Rozpočtového opatření č. 8/2019 a úpravy rozpisu rozpočtu obce,
které je nedílnou součástí komentáře.
Tato úprava rozpočtu obce bude zastupitelstvu předložena na zasedání zastupitelstva
obce dne 3.12.2019 jako informace.
V Citově dne 14.11.2019
Předkládá: Čepeláková
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