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OBEC KNĚŽMOST 
Na Rynku 51 

294 02 Kněžmost 

 

 
 
Rozpočtového opatření č. 3/2017 

 

 

schváleno na 7. schůzi Rady obce Kněžmost konané dne 12. 4. 2017 usnesením č. 61/2017 

 

Příjmy 

- položka 1122 daň z příjmů právnických osob za obce navýšení dle daňového přiznání + 182 060,- 

Kč 

- položka 4116 ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (dotace z ÚP na VPP) – 

snížení o -13 000,- Kč (dle skutečného čerpání dotace) 

- položky 4222 investiční přijaté transfery od krajů – ponížení o – 4 991,20 Kč (vyúčtování dotace 

Rekonstrukce fasády radnice k 700 výročí založení obce Kněžmost) 

- paragraf 3399 (ostatní záležitosti kultury,..) položka 2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků 

(prodej knihy) navýšení o + 35 000,- Kč 

- paragraf 3419 (ostatní tělovýchovná činnost) položka 2420 splátky půjčených prostředků od o.p.s. 

a podob.subjektů navýšení o + 50 000,- Kč 

- paragraf 3639 (komunální služby,..) přesun z položky 2111 příjmy z poskytování služeb a 

výrobků na položku 2310 příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetku 5000,- Kč 

 

Výdaje 

- paragraf 3399 (statní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.) přesun z položky 5139 nákup 

materiálu na položku 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek 18 500,- Kč (stánky a stany na 

jarmark) 

- paragraf 3399 (ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.) položka 5194 věcné dary navýšení o 

+ 33 050,- Kč 

- paragraf 3419 (ostatní tělovýchovná činnost) položka 5622 neinvestiční půjčené prostředky 

spolkům navýšení o + 50 000,- Kč 

- paragraf 3421 (sportovní zařízení v majetku obce) přesun z položky 5169 nákup služeb na 

položku 5164 nájemné 840,- Kč 

- paragraf 3612 (bytové hospodářství) přesun z položky 5169 nákup služeb na položku 5171 oprava 

a udržování 5 000,- Kč 

- paragraf 3639 (komunální služby a územní rozvoj položka) položka 5011 platy zaměstnanců 

ponížení  - 9 701,49 Kč; položka 5031 povinné poj.na soc. zab. ponížení - 2 425,37 Kč; položka 

5032 povinné poj na zdravotní pojištění  ponížení   - 873,14 Kč 

- paragrav 3639 položk 6121budovy, haly, stavby – ponížení o – 4 991,20 Kč (vyúčtování dotace 

Rekonstrukce fasády radnice k 700 výročí založení obce Kněžmost) 

- paragraf 3725 (využívání a zneškodňování komun.odpadů) přesun z položky 5169 nákup služeb 

na položku 5139 nákup materiálu 15 000,- Kč (nákup pytlů na tříděný odpad) 

- paragraf 6399 (ostatní finanční operace) položka 5365 platby daní a poplatků krajům, obcím a 

st.fondům navýšení o + 182 060,- Kč 

- paragraf 6402 (finanční vypořádání minulých let) položka 5364 vratky VRÚÚ transferů navýšení 

+ 1 950,- Kč (vypořádání dotace na vydání knihy) 

 

 

 

 

Zpracoval: Dagmar Pěničková 

Datum: 24. 4. 2017 
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