Komentář
k rozpočtovému opatření č. 3/2021
Usnesením 12. zasedání zastupitelstva obce Citov ze dne 14.12.2020 byl schválen
rozpočet obce na rok 2021 v celkovém objemu 11.150.000, - Kč se zapojením přebytku
z minulých let ve výši 2.250.000, - Kč.
Prvním rozpočtovým opatřením, které bylo schváleno starostou obce z pověření
zastupitelstvem dne 27.1.2021, byl rozpočet upraven na výši 11.212.112, - Kč. Tato
úprava rozpočtu bude předložena zastupitelstvu jako informace na nejbližším možném
zasedání.
Druhé rozpočtové opatření a změna rozpisu rozpočtu byla schválená starostou obce
z pověření zastupitelstvem dne 26.2. 2021. Výše rozpočtu byla zachována ve výši
11.212.112, - Kč. Také tato úprava rozpočtu bude předložena zastupitelstvu jako
informace na nejbližším možném zasedání. Původně plánované zasedání ke dni 8.3.2021
nebylo uskutečněno z důvodu probíhající pandemie koronaviru.
Třetí změna rozpočtu obce zajistí financování některých výdajů, které nebyly v rozpočtu zahrnuty.

Změna rozpočtu v příjmové části:
-

Par. 3612 – bytové hospodářství, pol. 2324 – přijaté příspěvky a náhrady zahrnuje
vyúčtování spotřeby plynu v bytovém domě – vratka přeplatku za rok 2020 ve výši
8.080,- Kč,

-

Par. 3639 – Komunální služby ….., pol. 2111 – Příjmy z poskytování služeb.. zahrnuje
příjem z umístění textilního kontejneru dle vystavené fa za rok 2020 ve výši 605,- Kč.

Změna rozpočtu ve výdajové části:
-

V paragrafu 3412 – Sportovní zařízení ve vlastnictví, pol. 5169 – Nákup služeb – revize
sportovního zařízení se zvyšuje o částku 2.000,- Kč,
V paragrafu 3631 – Veřejné osvětlení, položce 5139 – Nákup materiálu se položka
navyšuje o 1.185,- Kč,
V paragrafu 3745 – Veřejná zeleň, položce 5424 – Náhrady mezd v době nemoci se
zvyšuje o 500,- Kč,
V paragrafu 5512 – Požární ochrana, pol. 5169 – Nákup služeb se navyšuje o 5.000,- Kč.

Provedením tohoto rozpočtového opatření bude nadále zajištěna vyrovnanost
rozpočtu v oblasti příjmů a výdajů v celkové upravené výši 11.220.797,- Kč se zapojením
přebytku z minulých let ve výši 2.250.000, - Kč.
U jednotlivých rozpočtových kapitol bylo v oblasti příjmů a výdajů upraveného rozpočtu
přistupováno dle Rozpočtového opatření č. 3/2021 a úpravy rozpisu rozpočtu obce, které je
nedílnou součástí komentáře.
V Citově dne 15.3.2021
Předkládá: Čepeláková
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