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OBEC KNĚŽMOST 
Na Rynku 51 

294 02 Kněžmost 

 

 
 
Rozpočtového opatření č. 9/2017 

 

 

schváleno na 14. schůzi Rady obce Kněžmost konané dne 30. 8. 2017 usnesením č. 180/2017 

 

Příjmy 

- položka 1334 odvody za odnětí půdy ze ZPF + 7000,- Kč 

- položka 1343 poplatek za užívání veřejného prostranství + 5 000,- Kč 

- položka 4116 ostatní neinv. přijaté transfery – 90 000,- Kč (čerpání dotace VPP) 

- položka 4216 ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu + 16 552,80 Kč (dle skutečného 

plnění – nákup cisterny) 

- paragraf 3392 (rekreace)  

- přesun z položky 2111příjmy za služby na položku 2132 příjmy z pronájmu 100 000,- Kč 

- navýšení položky 2132 příjmy z pronájmu + 100 000,- Kč  

- paragraf 6310 (obecné příjmy z fin. operací)  

- položka 2141 příjmy z úroků + 500,- Kč 

- položka 2142 příjmy z podílu na zisku a dividend + 1 123 500,- Kč   

 

Výdaje 

- paragraf 2221 (provoz veřejné silniční dopravy)  

- přesun z položky 5193 dopravní obslužnost na položku 5213 neinv. transfery práv. osobám 

124 000,- Kč 

- paragraf 3113 (základní školy) 

- přesun z položky 5171 opravy na položku 5331 neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým 

organizacím 52 500,- Kč 

- paragraf 3314 (knihovna)  

- položka 5011 platy zaměstnanců + 25 000,- Kč 

- položka 5021 ostatní osobní výdaje + 30 000,- Kč 

 - položka 5031 povinné poj. na soc. zab. + 19 000,- Kč 

 - položka 5032 povinné poj. na zdrav .poj. + 10 000,- Kč 

 - položka 5137 drobný hm. dlouhodob. maj. + 14 000,- Kč 

 - položka 5139 nákup matriálu + 19 000,- Kč 

 - položka 5164 nájemné – 16 000,- Kč 

 - položka 5168 zpracování dat – 3 000,- Kč 

- paragraf 3412 (bazén)  

- přesun z položky 5171 opravy na položku 5169 nákup služeb 20 000,- Kč 

- položka 5169 nákup služeb + 20 000,- Kč 

- paragraf 3631 (veřejné osvětlení)  

- přesun z položky 5171 opravy na položku 6121 stavby 5 300,- Kč 

- paragraf 3639 (komunální rozvoj,..) 

- položka 5011 platy zaměstnanců – 67 164,18 Kč 

- položka 5031 povinné poj. na soc. zab. – 16 791,06 Kč 

- položka 5032 povinné poj. na zdrav. poj. – 6 044,76 Kč 

- položka 6121 stavby + 1 134 552,80 Kč 

- paragraf 4351 (DPS) 

- přesun z položky 5169 nákup služeb na položku 5171 opravy 1 500,- Kč 

- paragraf 5512 (požární ochrana)  

- přesun z položky 6123 dopr. prostředky na položku 5137 drobný hm. dlouhodob. maj. 20 000,- 
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- ponížení položky 6123 dopr. drostředky – 180 000,- Kč  

- paragraf 6112 (zastupitelstva obcí)  

- položky 5023 odměny členů zastupitelstva obcí + 134 329,- Kč 

 - položka 5031 povinné poj. na soc. zab. + 33 582,- Kč 

- položka 5032 povinné poj. na zdrav. poj. + 12 089,- Kč 

- paragraf 6171 (činnost místní správy)  

 - položka 5137 drobný hm.dlouhodob.maj. + 25 000,- Kč  

- položka 5139 nákup materiálu – 32 000,- Kč 

- položka 5171 opravy + 55 000,- Kč 

- položka 5175 pohoštění + 10 000,- Kč 

- položka 5229 ostatní neinv.tranfery – 3000,- Kč 

- položka 5362 platby daní a poplatků státnímu rozpočtu + 44 000,- Kč 

- položka 6121 stavby – 99 000,- Kč 

 

 

 

 

 

 

Zpracoval: Dagmar Pěničková 

Datum: 11. 9. 2017 
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