Licence: D0B2

UXNDR003 (01012014)

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č.1/2015
Zastupitelstvo městyse Choltice schvaluje usnesením č.5/1/2015
ze dne 23.2.2015 úpravu rozpočtu městyse Choltice na rok 2015 takto:

v Kč

v Kč

Datum dokladu: 2015/02/23
Rozpočtové opatření č. 1
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00

18 759,36

0,00

7 183,94

0,00

152 000,00

přesun rozpočtových prostředků na §5399 (obecní stráž)
Rozpočtový reprezentant;-;Komunální služby a územní rozvoj j.n.;Nákup ostatních služeb;-;-;-;-

231

005399 5169

přesun rozpočtových prostředků z §3639 (obecní stráž)
Rozpočtový reprezentant;-;Ostatní záležitosti bezpečnosti veřejného pořádku;Nákup ostatních služeb;-;-;-;-

231

4116

přesun z pol. 4116 na pol. 4216 (dotace zkvalitnění nakládání s odpady)
Rozpočtový reprezentant;-;Bez ODPA;Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu;-;-;-;-

231

4216

053515839

přesun z položky 4116 - zkvalitnění nakládání s odpady - dotace - zdroj EU
-;Bez ODPA;Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu;-;ERDF 85% - zkvalitnění nakládání s odpady;-;-

231

4116

033113234

dotace VPP za 11+12/2014 + 1zaměstnanec 2015 - zdroj ČR - navýšit o
Rozpočtový reprezentant;-;Bez ODPA;Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu;-;dotace ÚP - zdroj ČR;-;-

231

4116

033513234

dotace VPP 11+12/2014 + 1 zaměstnanec 2015 - zdroj EU - navýšit o
Rozpočtový reprezentant;-;Bez ODPA;Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu;-;dotace ÚP - zdroj EU;-;-

231

003612 2322

náhrada od pojišťovny - byt čp.2/4 - navýšit o
Rozpočtový reprezentant;-;Bytové hospodářství;Přijaté pojistné náhrady;-;-;-;-

231

002212 5141

silnice - úroky z úvěru (nerealizováno) - ponížit o
Základní běžný účet územních samosprávných celků;Rozpočtový reprezentant;-;Silnice;Úroky vlastní;-;-;-;-

231

003612 5137

byt čp.2/4 - kuchyňská linka - navýšit o
Rozpočtový reprezentant;-;Bytové hospodářství;Drobný hmotný dlouhodobý majetek;-;-;-;-

231

003612 5171

byt čp.2/4 - oprava po požáru - navýšit o
Rozpočtový reprezentant;-;Bytové hospodářství;Opravy a udržování;-;-;-;-

231

003745 5011

033113234

platy VPP - - zdroj ČR - navýšit o
-;Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň;Platy zaměstnanců v pracovním poměru;-;dotace ÚP - zdroj ČR;-;-

231

003745 5011

033513234

platy VPP - zdroj EU - navýšit o
-;Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň;Platy zaměstnanců v pracovním poměru;-;dotace ÚP - zdroj EU;-;-

231

003745 5031

033113234

VPP - SP - zdroj ČR - navýšit o
-;Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň;Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan;-;dotace ÚP - zdroj ČR;-;-

231

003745 5031

033513234

VPP - SP - zdroj EU - navýšit o
-;Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň;Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan;-;dotace ÚP - zdroj EU;-;-

231

003745 5032

033113234

VPP - ZP - zdroj ČR - nnavýšit o
-;Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň;Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění;-;dotace ÚP - zdroj ČR;-;-

231

003745 5032

033513234

VPP - ZP - zdroj EU - navýšit o
-;Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň;Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění;-;dotace ÚP - zdroj EU;-;-

231

006402 5364

vypořádání dotace MK (zámek-úžlabí) - předpis vratky - navýšit o
Rozpočtový reprezentant;-;Finanční vypořádání minulých let;Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.;-;-;-;-

231

006402 5366

vypořádání dotace - volby do obec.zastup. + EP - vratka - navýšit o
Rozpočtový reprezentant;-;Finanční vypořádání minulých let;Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi;-;-;-;-

231

003633 5171

přeložka inž. sítí - navýšit o
Rozpočtový reprezentant;-;Výstavba a údržba místních inženýrských sítí;Opravy a udržování;-;-;-;-

Celkem navýšení příjmů – výdajů
231

8124

333.000,-

449.943,30

0,00

15 720,00

132 663,30

0,00

splátky úvěru (současného) - navýšit o
Rozpočtový reprezentant;-;Bez ODPA;Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prost;-;-;-;-

231

8115

financování - navýšit o
Rozpočtový reprezentant;-;Bez ODPA;Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech;-;-;-;-

231

006330 5342

0,00

174 000,00

174 000,00

0,00

639 663,30

639 663,30

převody mezi rozpočt. účty - tvorba SF - povýšit o
-;Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně;Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů;-;-;-;-

231

006330 4134

převody mezi rozpočtovými účty (tvorba SF) - povýšit o
Rozpočtový reprezentant;-;Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně;Převody z rozpočtových účtů;-;-;-;-

Součet za doklad :

23.2.2015

Mgr. Tomáš Bolek
starosta

