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OBEC KNĚŽMOST 
Na Rynku 51 

294 02 Kněžmost 

 

 
 
Rozpočtového opatření č. 1/2018 

 

 

schváleno na 3. schůzi Rady obce Kněžmost konané dne 14. 2. 2018 usnesením č. 30/2018-3/RO 

 

 

Příjmy 

- položka 1211 daň z přidané hodnoty + 500 000,- Kč 

- položka 1334 odvody za odnětí půdy z ZPF + 120 000,- Kč 

- položka 1337 poplatek za komunální odpad + 100 000,- Kč 

- položka 4111 neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu (ÚZ 

98008) + 85 296,- Kč 

- položka 4112 neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního 

vztahu + 48 100,- Kč 

- položka 4116 ostatní neinv. přijaté transfery (ÚZ 13013) + 15 000,- Kč 

- položka 4222 investiční přijaté transfery od krajů – 851 177,- Kč 

-  paragraf 3392 (zájmová činnost v kultuře) 

 - položka 2132 příjmy z pronájmu + 100 000,- Kč 

-  paragraf 5511 (požární ochrana) 

 - položka 3121 přijaté dary na pořízení dlouhodob. majetku + 39 021,- Kč 

-  paragraf 6320 (pojištění funkčně nespecifikované) 

 - položka 2322 přijaté pojistné náhrady + 5 600,- Kč 

-  paragraf 6330 (převody vlastním fondům z rozpočtech územní úrovně) 

 - položka 4134 převody z rozpočtových účtů – 150 000,- Kč 

 

Výdaje 

-  paragraf 3113 (Základní škola) 

  - položka 5139 nákup materiálu – 48 290,- 

  - položka 5331 neinvestiční příspěvky zřízením přísp. organizacím + 76 734,- Kč (příspěvek na 

stravování žáků usnesení RO č. 259/2017) 

-  paragraf 6171 (činnost místní správy) 

  - položka 5011 platy zaměstnanců v prac. poměru + 35 895,50 Kč 

- položka 5131 povinné poj. na soc. zabezpečení + 8 973,90 Kč 

- položka 5032 povinné poj. na veřejné zdr. pojištění + 3 230,60 Kč 

-  paragraf 6118 (volba prezidenta republiky) 

  - položka 5021 ostatní osobní výdaje + 85 296,- Kč 

-  paragraf 6330 (převody vlastním fondům z rozpočtech územní úrovně) 

  - položka 5342 převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů – 150 000,- Kč 

 

 

 

 

Zpracoval: Dagmar Pěničková 

Datum: 6. 3. 2018 
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