
 

 

 

 

Rozpočtové  opatření    č. 200003/2013 

 
Rozpočtová  změny dle jednotlivých kapitol -  PŘÍJMY :  

231 
0000 4122 Neinvestiční transfery od krajů –dotace na opravy  

místních komunikací    UZ  00000017   org.  91 
-10.262,50 

0000 4134 Převody  rozpočtových  účtů +496 

6171 3111 Příjmy  z prodeje pozemků -1.000.000 

                                              
                                                    Celkem  příjmy : 

 
-1.009.766,50 

 

Rozpočtová  změny dle jednotlivých kapitol –  VÝDAJE :  
1019 5165 Ostatní zem. činnost -  nájemné za půdu -3.146 

1019 6130 Ostatní zem. činnost - pozemky -17.000 

1039 5139 Lesní hospodářství  - nákup materiálu -3.301 

1039 5156 Lesní hospodářství  - pohonné hmoty -1.000 

1039 5169 Lesní hospodářství  - ostatní služby (služby lesního 
hospodáře) 

+7.629 

2212 5011 Silnice – platy zaměstnanců -399 

2212 5021 Silnice – ostatní osobní výdaje -4.000 

2212 5031 Silnice -  soc. pojištění -8.349 

2212 5032 Silnice – zdrav. pojištění -3.307 

2212 5137 Silnice – DDHM - značky +7.438 

2212 5156 Silnice – pohonné hmoty +20.000 

2212 5171 Silnice – opravy a údržba +20.000 

2212 6121 Silnice -  budovy,stavby,haly -1.200 

2212 5171 Silnice – opravy   -149.737,50 

2212 5171 Silnice – opravy   UZ 00000091   org . 91  +149.737,50 

2212 5171 Silnice – opravy   UZ 00000017   org.  91 -10.262,50 

2229 5021 Ostatní zál. v silniční  dopravě – ostat. osobní výdaje -1.000 

2229 5169 Ostatní záležitosti v silniční  dopravě – ost. služby -5.000 

2229 5175 Ostatní záležitosti v silniční  dopravě - pohoštění -2.000 

2310 5154 Pitná voda – el. energie -7.648 

2310 5167 Pitná voda – služby školení -2.000 

2310 5362 Pitná voda – platby daní a poplatků -200 

2310 5363 Pitná voda – úhrady sankcí -10.000 

2310 6121 Pitná voda -  budovy, stavby -79.172 

2321 5021 Odpadní vody – ostatní osobní výdaje -2.000 

2321 5139 Odpadní vody – nákup  materiálu -4.993 

2321 5154 Odpadní vody – el. energie -3.505 

3111 5021 Předškolní zařízení – ostatní osobní výdaje -2.000 

3113 5321 Základní školy – neinvest transfery ZŠ -143 

3314 5154 Knihovny – el. energie -517 

3314 5162 Knihovny – služby telekomunikací -10.000 

3314 5167 Knihovny - školení -2.000 

3314 5169 Knihovny – ostatní služby -5.000 

3314 5171 Knihovny – opravy a údržba -20.000 

3322 5139 Obnova kulturních památek - materiál -10.000 

3322 5171 Obnova kulturních památek – oprava a údržba -30.000 

3326 5139 Obnova hodnot hist.majetku (pomníky) - materiál -26.000 

3326 5166 Obnova hodnot hist.majetku (pomníky) - oceňování -7.000 

3326 5171 Obnova hodnot hist.majetku (pomníky) - opravy -77.950 

3326 5171 Obnova hodnot hist.majetku (pomníky) - opravy -192.050 

3326 5171 Obnova hodnot hist.majetku (pomníky) – opravy 

UZ   27589018     org. 96 

+120.240 

3326 5171 Obnova hodnot hist.majetku (pomníky) – opravy 

UZ   27189017     org. 96 

+30.060 

3326 5171 Obnova hodnot hist.majetku (pomníky) – opravy 

UZ   27100000      org.96 

+16.700 

3326 5171 Obnova hodnot hist.majetku (pomníky) – opravy 
                             Org. 96    

+25.050 

3330 5223 Činnosti církví – neinvestiční transfery -10.000 

3349 5169 Sdělovací prostředky – ostatní služby (noviny) +10.000 

3392 5139 Zájmová činnost v kultuře  KD - materiál -10.000 



3392 5155 Zájmová činnost v kultuře  KD – pevná paliva -1.530 

3392 5169 Zájmová činnost v kultuře  KD – ostatní služby -5.000 

3392 5171 Zájmová činnost v kultuře  KD  - opravy a údržba -92.000 

3399 5021 Ostatní záležitosti kultury – kulturní akce – ostatní 
osobní výdaje 

-3.520 

3399 5161 Ostatní záležitosti kultury – kulturní akce  - služby 
pošt 

-579 

3399 5163 Ostatní záležitosti kultury – kulturní akce – služby 
peněžních ústavů 

-417 

3399 5169 Ostatní záležitosti kultury – kulturní akce  - ostatní 
služby 

-55.000 

3399 5171 Ostatní záležitosti kultury – kulturní akce - opravy -17.500 

3399 5175 Ostatní záležitosti kultury – kulturní akce - pohoštění -8.940 

3399 5194 Ostatní záležitosti kultury – kulturní akce – věcné dary -532 

3399 5139 Ostatní záležitosti kultury – kulturní akce – materiál 
Org.  75 

+29.098 

3399 5139 Ostatní záležitosti kultury – kulturní akce – materiál -29.098 

3399 5154 Ostatní záležitosti kultury – kulturní akce – el. energie 
Org.  75 

+6.117 

3399 5154 Ostatní záležitosti kultury – kulturní akce – el. energie -6.117 

3399 5161 Ostatní záležitosti kultury – kulturní akce – služby pošt 

Org.  75 

+1.421 

3399 5161 Ostatní záležitosti kultury – kulturní akce – služby pošt -1.421 

3399 5163 Ostatní záležitosti kultury – kulturní akce – služby 
peněžních ústavů  Org.  75 

+2.583 

3399 5163 Ostatní záležitosti kultury – kulturní akce – služby 
peněžních ústavů 

-2.583 

3399 5169 Ostatní záležitosti kultury – kulturní akce – ostatní 
služby    Org.  75 

+224.399 

3399 5169 Ostatní záležitosti kultury – kulturní akce – služby 
peněžních ústavů 

-224.399 

3421 5171 Volný čas mládeže , hřiště - opravy -336 

3421 5229 Volný čas mládeže – neinvestiční  trasfery -25.000 

3419 5139 Tělovýchovná činnost - materiál -5.000 

3419 5175 Tělovýchovná činnost - pohoštění -2.000 

3419 5194 Tělovýchovná činnost – věcné dary -2.099 

3619 6460 Půjčky FRB - investiční +80.000 

3619 6460 Půjčky FRB - investiční -80.000 

3619 5660 Půjčky FRB - neinvestiční -125.000 

3612 5154 Bytové hospodářství – el. energie -21.388 

3612 5166 Bytové hospodářství – konzultační služby -10.000 

3612 5171 Bytové hospodářství – opravy a údržba -100.000 

3631 5154 Veřejné osvětlení – el. energie -2.623 

3632 5139 Pohřebnictví - materiál -5.000 

3632 5156 Pohřebnictví – pohonné hmoty  -5.000 

3632 5169 Pohřebnictví – nákup ostatních služeb -5.000 

3632 5171 Pohřebnictví – opravy a  údržba -20.000 

3639 6122 Komunální služby – traktor – stroje a zařízení -100.000 

3722 5021 Svoz komunálních odpadů – ostatní osobní výdaje -3.000 

3722 5137 Svoz komunálních odpadů - DDHM -50.000 

3745 5021 Veřejné prostranství – ostatní osobní výdaje -5.000 

3745 5156 Veřejné prostranství – pohonné hmoty -20.000 

3745 5163 Veřejné prostranství – služby  peněžních ústavů -5.000 

3745 5166 Veřejné prostranství – konzultační a poradenské 
služby 

-5.000 

3745 5169 Veřejné prostranství – nákup  ostatních služeb -22.684 

3745 5171 Veřejné prostranství – opravy a údržba -20.000 

3745 5175 Veřejné prostranství - pohoštění -3.000 

3745 5424 Veřejné prostranství – náhrady mezd v době nemoci -7.224 

3745 5424 Veřejné prostranství – náhrady mezd v době nemoci 
UZ   33513234 

+6.138 

3745 5424 Veřejné prostranství – náhrady mezd v době nemoci 
UZ   33113234 

+1.086 

4351 5229 Pečovatelská služba – neinvestiční dotace  
 

-1.000 

5212 6119 Ochrana obyvatelstva (Protipovodňový plán) – ostatní 
nákupy DNM 

-100.000 

5212 6119 Ochrana obyvatelstva (Protipovodňový plán) – ostatní 
nákupy DNM 
UZ  54515825   org.  90 

+10.285 



5212 6119 Ochrana obyvatelstva (Protipovodňový plán) – ostatní 
nákupy DNM 
UZ  54190877   org.  90 

+605 

5212 6119 Ochrana obyvatelstva (Protipovodňový plán) – ostatní 
nákupy DNM 

UZ  54100000  org.   90 

+1.210 

5212 6122 Ochrana obyvatelstva (Protipovodňové opatření) – 

stroje, přístroje a zařízení  UZ 54515825  org.  90 

+10.285 

5212 6122 Ochrana obyvatelstva (Protipovodňové opatření) – 
stroje, přístroje a zařízení  UZ  54190877   org. 90 

+605 

5212 6122 Ochrana obyvatelstva (Protipovodňové opatření) – 
stroje, přístroje a zařízení   UZ  54100000  org. 90 

+1.210 

5512 5021 Požární ochrana , dobrovolná část – ostatní osobní 
výdaje 

-3.000 

5512 5134 Požární ochrana , dobrovolná část – prádlo, oděv -15.000 

5512 5137 Požární ochrana , dobrovolná část -  DDHM -20.000 

5512 5139 Požární ochrana , dobrovolná část – nákup materiálu -10.000 

5512 5154 Požární ochrana , dobrovolná část – el. energie -1.374 

5512 5167 Požární ochrana , dobrovolná část – služby školení -5.000 

5512 5171 Požární ochrana , dobrovolná část - opravy +10.000 

5512 5173 Požární ochrana , dobrovolná část -  cestovné -3.000 

5512 5175 Požární ochrana , dobrovolná část - pohoštění -1.000 

5519 5021 Ostatní záležitosti požární ochrany – ostatní osobní 
výdaje 

-50 

5519 5139 Ostatní záležitosti požární ochrany - materiál -5.000 

5519 5169 Ostatní záležitosti požární ochrany – ostatní služby -5.449,80 

5519 5171 Ostatní záležitosti požární ochrany - opravy -4.000 

5519 5222 Ostatní záležitosti požární ochrany – neinvestiční 
transfery 

-2.000 

6112 5169 Zastupitelstva obcí – ostatní služby -15.000 
 

6114 5019 Volby do Parlamentu ČR – ostatní platy UZ  00098071 -1.000 

6114 5021 Volby do Parlamentu ČR – ostatní osobní výdaje  

UZ  00098071 

-6.448 

6114 5039 Volby do Parlamentu ČR – ostatní povinné pojistné 
UZ  00098071 

-1.000 

6114 5137 Volby do Parlamentu ČR – DDHM  UZ  00098071 -3.466 

6114 5139 Volby do Parlamentu ČR – materiál  UZ 00098071 -7.485 

6114 5161 Volby do Parlamentu ČR – služby pošt  UZ 00098071 -5.000 

6114 5162 Volby do Parlamentu ČR – služby telekomunikací   
UZ  00098071 

-7.093,86 

6114 5169 Volby do Parlamentu ČR – ostatní služby  
 UZ  00098071 

-6.550 

6114 5175 Volby do Parlamentu ČR  pohoštění   UZ  00098071 -1.832 

6114 5901 Volby do Parlamentu ČR – nespec. rezervy   
UZ  00098071 

+39.874,86 

6118 5019 Volba prezidenta  republiky – ostatní  platy -335 

6118 5019 Volba prezidenta  republiky – ostatní  platy 

UZ  00098008 

+335 

6118 5039 Volba prezidenta  republiky – ostatní povinné pojistné -114 

6118 5039 Volba prezidenta  republiky – ostatní povinné pojistné 
UZ  00098008 

+114 

6118 5901 Volba prezidenta  republiky – nespec. rezervy +449 

6118 5901 Volba prezidenta  republiky – nespec. rezervy 
UZ  0009808 

-449 

6171 5168 Mistní správa – služby zpracování dat +2.000 

6171 5221 Místní správa – neinvestiční transfery   -3.446 

6171 5229 Místní správa – ostatní nein. transfery -819 

6171 5321 Místní správa – neinvestiční trasfery obcím 

Org.  6001 

-380 

6171 5361 Místní správa – nákup kolků -2.000 

6171 6122 Místní správa – stroje a zařízené -626 

6171 5163 Místní správa – pojištění majetku -68.116 

6320 5163 Pojištění  nespec. – pojištění majetku +68.116 

6409 5169 Ostatní činnosti – nákup ostatních služeb -20.000 

6399 5901 Ostatní  finanční operace – nespec. rezervy +233.855,80 

6330 5345 Převod vlastním rozp. účtům +496 

   
                                                   
                                             Celkem výdaje : 

 
 

-1.009.766,50 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


