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OBEC KNĚŽMOST 
Na Rynku 51 

294 02 Kněžmost 

 

 
Rozpočtové opatření č. 2/2021 

 

schváleno na 6. schůzi Rady obce Kněžmost konané dne 31. 3. 2021 usnesením č. 53/2021-6/RO. 

 

 

Příjmy 

 - položka 1334 odvody za odnětí půdy ze ZPF + 20 000,- Kč 

 - položka 1122 daň z příjmů právnických osob za obce – 77 990,- Ke 

- paragraf 1032 (podpora ostatních produkčních činností) 

  - položka 2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků + 110 000,- Kč 

- paragraf 3639 (komunální služby a územní rozvoj) 

  - položka 3111 prodej pozemků + 10 000,- Kč 

- paragraf 5511 (požární ochrana) 

  - položka 2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků + 5 500,- Kč 

  - položka 2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady + 24 500,- Kč 

Výdaje 

- paragraf 1032 (podpora ostatních produkčních činností) 

  - položka 5169 nákup ostatních služeb + 110 000,- Kč 

- paragraf 2341 (vodní díla v zemědělské krajině) 

  - položka 5139 nákup materiálu j.n. + 3 100,- Kč 

  - položka 5169 nákup ostatních služeb – 3 100,- Kč 

- paragraf 3113 (základní školy) 

  - položka 6121 budovy, haly a stavby + 230 000,- Kč 

- paragraf 3612 (bytové hospodářství) 

  - položka 5153 plyn + 10 000,- Kč 

  - položka 5171 opravy a udržování + 20 000,- Kč 

- paragraf 5511 (požární ochrana) 

  - položka 5136 nákup materiálu j.n. + 30 000,- Kč 

- paragraf 6171 (činnost místní správy) 

  - položka 5132 ochranné pomůcky + 15 000,- Kč 

  - položka 5139 nákup materiálu j.n. – 15 000,- Kč 

  - položka 6122 stroje, přístroje a zařízení + 170 000,- Kč 

- paragraf 6399 (ostatní finanční operace) 

  - položka 5365 platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům – 77 990,-  

Financování 

  - položka 8115 změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech + 400 000,- Kč 

Celkové navýšení rozpočtu je 492 010,- Kč. 

 

 

 

Zpracoval: Dagmar Pěničková 

Datum: 23. 4. 2021

mailto:obec@knezmost.cz
http://www.knezmost.cz/

