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OBEC KNĚŽMOST 
Na Rynku 51 

294 02 Kněžmost 

 

 
 
Rozpočtového opatření č. 4/2018 

 

 

schváleno na 11. schůzi Rady obce Kněžmost konané dne 20. 6. 2018 usnesením č. 143/2018-11/RO. 

 

 

Příjmy 

  - položka 4116 ostatní neinv. přijaté transfery + 90 000,- Kč (dotace na veřejně prospěšné práce) 

- paragraf 1032 (těžba dřeva) 

  - položka 2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků + 35 000,- Kč 

- paragraf 3639 (komunální služby a územní rozvoj j.n.) 

  - přesun z položky 3113 příjmy z prodeje ost. hm. dlouhodob. majetku na položku 2131 příjmy 

z pronájmu pozemků + 4 000,- Kč 

 

 

Výdaje 

- paragraf 1032 (podpora ostatních produkčních činností) 

  - položka 5169 nákup ostatních služeb + 35 000,- Kč 

-  paragraf 2221(provoz veřejné silniční dopravy) 

  - přesun z položky 5193 výdaje na dopravní územní obslužnost na položku 5329 ostatní neinv. 

transfery veř. rozp. územní úrovně 2 000,- Kč 

-  paragraf 3113 (základní školy) 

  - přesun z položky 5139 nákup materiálu na položku 5169 nákup ostatních služeb 19 000,- Kč a 

položku 5194 věčné dary 1 000,- 

  - přesun z položky 5171opravy a udržování na položku 5169 nákup ostatních služeb 450 000,- Kč 

(montáž buněk u hasičárny) a položku 5331 neinvestiční příspěvky PO 50 350,- (nájem sokolovna) a 

položku 5164 nájemné (pronájem buňky u hasičárny) 270 800,- Kč 

- paragraf 3314 (knihovna, KVCK) 

  - přesun z položky 5139 nákup materiálu na položku 5137 drobný hmotný dlouhodob. majetek 

4 900,- Kč 

  - přesun z položky 5169 nákup ostatních služeb na položku 5173 cestovné 4 500,- Kč 

- paragraf 3412 (sportovní zařízení v majetku obce – bazén) 

  - přesun z položky 5139 nákup materiálu na položku 5137 drobný hmotný dlouhodob. majetek 

2 100,- Kč 

- paragraf 3419 (ostatní tělovýchovná činnost) 

  - přesun z položky 5229 ostatní neinv. transfery nezisk a podob. organizacím na položku 5222 

neinvestiční transfery spolků 400 000,- Kč 

-  paragraf 3429 (zájmová činnost (příspěvky záj. organizacím) 

  - přesun z položky 5222 neinvestiční transfery spolků na položku 5212 neinv. transfery fyz. 

osobám 7 500,- Kč 

- paragraf 3639 (komunální služby a územní rozvoj) 

  - položka 5011 platy zaměstnanců v prac. poměru + 67 164,18 Kč (dotace na veřejně prospěšné 

práce) 

  - položka 5031 povinné poj. na sociální zabezpečení + 16 791,06 Kč 

  - položka 5032 povinné poj. na zdravotní pojištění + 6 044,76 Kč 

  - přesun z položky 5139 nákup materiálu na položku 5137 drobný hmotný dlouhodob. majetek 

30 000,- Kč 

  - přesun z položky 5169 nákup služeb na položku 5171 opravy a udržování 60 000,- Kč 
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-  paragraf 5511 (požární ochrana – prof. část) 

  - přesun z položky 5171 opravy a udržování na položku 5173 cestovné 5 000,- Kč  

 

 

 

Zpracoval: Dagmar Pěničková 

Datum: 26. 6. 2018 
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