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OBEC KNĚŽMOST 
Na Rynku 51 

294 02 Kněžmost 

 

 
 
Rozpočtového opatření č. 2/2018 

 

 

schváleno na 6. schůzi Rady obce Kněžmost konané dne 28. 3. 2018 usnesením č. 67/2018-6/RO 

 

 

Příjmy 

- položka 1122 daň z příjmů právních osob za obce + 446 610,- Kč 

 - položka 1334 odvody za odnětí ze ZPF – 594,- Kč 

 - položka 1335 poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa + 594,- Kč 

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

98008) – 24 439,70 Kč 

- položka 4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů + 11 040,- Kč 

- paragraf 3769 (ostatní správa v ochraně životního prostředí) 

  - položka 2212 sankční platby od jiných subjektů + 10 156,25 Kč 

 

Výdaje 

- paragraf 1031 (pěstební činnost) 

  - položka 5169 nákup služeb + 11 040,- Kč 

-  paragraf 3113 (základní škola) 

  - položka 5171 opravy a udržování – 174 271,36 Kč 

  - položka 5331 neinvestiční příspěvky zřízením přísp. organizacím + 174 271,36 Kč (hospodářský 

výsledek ZŠ Kněžmost usnesení RO č. 50/2018-4/RO) 

- paragraf 3769 (ostatní správa v ochraně životního prostředí) 

  - položka 5169 nákup služeb + 10 156,25 Kč 

-  paragraf 6118 (volba prezidenta republiky) – ÚZ 98008 

  - položka 5011 platy zaměstnanců v prac. poměru + 4 347,- Kč 

  - položka 5019 ostatní platy + 1 236,- Kč 

  - položka 5021 ostatní osobní výdaje – 42 033,- Kč 

  - položka 5031 povinné poj. na soc. zabezpečení + 1 086,75 Kč 

  - položka 5032 povinné poj. na zdravotní pojištění + 391,23 Kč 

  - položka 5039 ostatní povinné poj. placené zaměstnavatelem + 420,- Kč 

  - položka 5139 nákup materiálu + 2 003,32 Kč 

  - položka 5164 nájemné + 1 200,- Kč 

  - položka 5173 cestovné + 669,- Kč 

  - položka 5175 pohoštění + 6 240,- Kč 

- paragraf 6399 (ostatní finanční operace) 

  - položka 5362 platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – 1 400 000,- Kč 

  - položka 5365 platby daní a poplatků krajů, obcím a státním fondům + 1 846 610,- Kč 

 

 

 

 

Zpracoval: Dagmar Pěničková 

Datum: 9. 4. 2018 
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