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OBEC KNĚŽMOST 
Na Rynku 51 

294 02 Kněžmost 

 

 
 
Rozpočtového opatření č. 5/2018 

 

 

schváleno na 11. schůzi Rady obce Kněžmost konané dne 29. 8. 2018 usnesením č. 199/2018-15/RO. 

 

Příjmy 

  - položka 1334 odvody za odnětí ze ZPF + 20 000,- Kč (dle aktuálního plnění) 

  - položka 1345 poplatek z ubytovací kapacity + 30 000,- Kč (dle aktuálního plnění) 

- paragraf 2310 (pitná voda) 

  - položka 2321 přijaté neinvestiční dary + 18 000,- Kč 

- paragraf 3392 (zájmová činnost v kultuře – kemp) 

  - položka 2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků + 2 000,- Kč 

  - položka 2132 příjmy z pronájmu odst. nemovit. a jejich částí + 65 000,- Kč 

-  paragraf 3399 (ostatní záležitosti kultury) 

  - položka 2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků - 15 000,- Kč 

- paragraf 3412 (startovní zařízení v majetku obce) 

  - položka 2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků + 180 000,- Kč 

-  paragraf 6310 (obecné příjmy a výdaje z finančních operací) 

  - položka 2142 příjmy z podílu na zisku a dividend + 194 935,- Kč (akcie VaK) 

-  paragraf 6320 (pojištění funkčně nespecifikované)  

  - položka 2322 přijaté pojistné náhrady + 1 980,- Kč 

   

Výdaje 

-  paragraf 3113 (základní školy) 

- přesun z položky 5171 opravy a udržování na položku 5169 nákup ostatních služeb 100 000,- a 

položku 5194 věcné dary 50,- Kč 

- paragraf 3314 (knihovna, KVCK) 

  - přesun z položky 5164 nájemné na položku 5172 programové vybavení 6 111,- Kč 

- paragraf 3392 (zájmová činnost v kultuře – kemp) 

  - položka 5154 el. energie + 50 000,- Kč 

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

  - položka 5169 nákup služeb + 100 000,- Kč 

- paragraf 3421 (využití volného času dětí a mládeže) 

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

2 000,- Kč 

-  paragraf 3612 (bytové hospodářství) 

  - položka 5169 nákup služeb + 20 000,- Kč (byt p. Smetanová) 

  - přesun z položky 6121 budovy, haly a stavba na položku 6313 inv. transfery 

nefin.podnik.subjektů-práv.osobám 375 000,- Kč 

- paragraf 3639 (komunální služby a územní rozvoj) 

  - položka 5134 prádlo, oděv a obuv + 600,- Kč 

  - položka 5137 drobný hmotný dlouhodob. majetek 20 000,- Kč 

  - položka 5171 opravy a udržování 53 320,20 Kč 

-  paragraf 5511 (požární ochrana – prof. část) 

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

15 000,- Kč, na položku 5151 studená voda 5 000,- Kč a položku 5173 cestovné 5 000,- Kč  

- paragraf  5512 (požární ochrana – dobrovolná část) 
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  - přesun z položky 5137 drobný hmotný dlouhodob. majetek na položku 5151 studená voda 500,- 

Kč a položku 5156 pohonné hmoty a maziva 750,- Kč 

- paragraf 6171 (činnost místní správy) 

  - položka 5168 služby zpracování dat + 100 000,- Kč 

  - položka 5175 pohoštění + 10 000,- Kč 

  - položka 5362 platby daní a poplatků státnímu rozpočtu + 50 000,- Kč 

- paragraf 6402 (finanční vypořádán minulých let) 

- položka 5366 výdaje finan.vypořádání min.let mezi krajem a obcemi + 92 944,80 Kč (vratka 

dotace oprava fasády radnice) 

 

 

 

Zpracoval: Dagmar Pěničková 

Datum: 19. 9. 2018 
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