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OBEC KNĚŽMOST 
Na Rynku 51 

294 02 Kněžmost 

 

 
 
Rozpočtového opatření č. 11/2017 

 

 

schváleno na 18. schůzi Rady obce Kněžmost konané dne 25. 10. 2017 usnesením č. 224/2017 

 

 

Příjmy 

- položka 4116 ostatní neinv. přijaté transfery + 165 120,- Kč (úprava dotace VPP, has. cisterna) 

- položka 4211 investiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu  

+ 30 000 000,- Kč  

- položka 4216 ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu – 87 120,- Kč (úprava dotace 

nákup cisterny) 

- paragraf 6121 (komunální služby)  

- přesun z položky 2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků - 10 000,- Kč 

 

Výdaje 

- paragraf 2221 (provoz veřejné silniční dopravy)  

- přesun z položky 5329 ostatní neiv. transfery nezisk. a podob.org. na položku 5321 neinv. 

transfery obcím 3 000,- Kč 

- paragraf 3113 (základní školy) 

- přesun z položky 5171 opravy na položku 5139 nákup materiálu 5 000,- Kč 

- navýšení položky 6121 stavby + 30 588 000,- Kč 

- paragraf 3330 (registrované církve) 

- navýšení položky 6323 investiční transfery + 80 000,- Kč 

- paragraf 3314 (knihovna)  

- položka 5136 knihy - 3 000,- Kč 

 - položka 5137 drobný hm. dlouhodob. maj. + 5 600,- Kč 

 - položka 5161 služba pošt 1 000,- Kč 

 - položky 5162 služby telekomunikací – 5 800,- Kč 

 - položka 5164 nájemné + 5 400,- Kč 

 - položky 5172 programové vybavení – 3 200,- Kč 

- paragraf 3392 (rekreace)  

- přesun z položky 5154 el. energie na položku 5169 nákup služeb 5 000,- Kč 

- paragraf 3412 (bazén)  

- položka 5021 ostatní osobní výdaje + 27 010,- Kč 

- položka 5139 nákup materiálu – 8 500,- Kč 

- položky 5151 studená voda – 3 100,- Kč 

- položka 5154 el. energie – 6 000,- Kč 

- položky 5162 služby telekomunikací + 400,- Kč 

- položka 5169 nákup služeb + 4 000,- Kč 

- paragraf 3421 (využití volného času dětí) 

- přesun z položky 5222 neinvestiční transfery spolkům na položku 5137 drobný hm. majetek 

13 000,- Kč 

- paragraf 3639 (komunální rozvoj,..) 

- přesun z položky 5139 nákup materiálu na položku 5134 prádlo, oděv a obuv 10 500,- Kč 

- paragraf 4351 (DPS) 

- přesun z položky 5139 nákup materiálu na položku 5137 drobný hm. majetek 6 500,- Kč Kč  

- paragraf 5212 (ochrana obyvatelstva) 
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 - položka 5901 nespecifikované rezervy + 5 000,- Kč 

- paragraf 5111 (JPO)  

- přesun z položky 5171 oprava na položku 5139 nákup materiálu 20 000,- Kč 

- paragraf 5512 (požární ochrana) 

  - položka 6123 dopravní prostředky – 105 010 Kč 

paragraf 6171 (činnost místní správy)  

 - přesun z položky 5139 nákup materiálu na položku 5137 drobný hm. dlouhodob. maj. 20 000,- 

Kč 

- přesun z položky 5169 nákup služeb na položku 5168 zpracování dat 30 000,- Kč 

 

Financování  

- položka 8123 dlouhodobé přijaté půjčené prostředky + 588 000,- Kč 

 

 

 

 

 

Zpracoval: Dagmar Pěničková 

Datum: 30. 10. 2017 
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