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Rozpočtové opatření č. 1/2015 

Rozpočtové změny: 

Použití nových, rozpočtem nepředvídaných příjmů k úhradě nových, rozpočtem nezajištěných výdajů, 

čímž se zvýší celkový objem rozpočtu. 

Třída: Text:    §: Pol.: Hodnota v Kč: 

2.  příjem z pronájmu bytů 3612 2132 44 000,00 

 příjmy z pronájmů pozemků.. 6171 2131 39 000,00 

3. příjmy – dividendy  6310 2142 34 000,00 

4. neinv.dotace UZ 13234  6171 4116 68 250,00   

Celkem  příjmy                              185 250,00 

5.  péče o vzhled obcí …,(traktor) 3745 5156   5 000,00 

 Ostatní zál.kult.,sděl.  3392 5139 10 000,00 

6 PENB    3612 5169 15 000,00 

 PENB    3639 5169 15 000,00 

 Kaplička   3322 5171 55 000,00 

 Rozhlas    3341 6122 17 000,00 

 Platy zaměstnanců UZ 13234 6171 4116 68 250,00 



Celkem výdaje                 185 250,00 

  

Přesun rozpočtových prostředků, aniž by se změnil jejich celkový objem . 

Třída: Text.    §: Pol.: Hodnota v Kč: 

5. neinvest.dotace obcím ZŠ 3113 5321 -33 000,00 

 Rozhlas    3341 6122 +33 000,00 

Upřesnění povinností a kompetencí  odpovědných osob: 

a)Starosta může provést bez určení konkrétní výše tyto rozpočtové  – technické změny: 

-změny v členění dle vyhlášky o rozpočtové skladbě ve znění k 1.1.2015 

-přijetí a případné realizace výdajů účelově poskytnutých transferů 

-změny v položkách 1122 a 5362 vlivem zobrazení v rozpočtu daně z příjmů právnických osob, kde je 

poplatníkem obec a zároveň i příjemcem sdílené daně  

-upřesnění výše transferů dle schváleného SR a dle upřesnění dalších veřejných rozpočtů 

-upřesnění výše transferů v případech jejich vypořádání nebo z jiných důvodů, rozpočet se schvaluje 

na výdajové i příjmové položky transferů nebo položky finančního vypořádání 

b) Za rozpočtovou změnu se považuje změna jednoho údaje schváleného rozpočtu. Rozpočtové 

opatření obsahuje všechny schválené rozpočtové změny. Na každém zasedání je možné přijmout jen 

jedno rozpočtové opatření.  

c) Zastupitelstvo stanovuje, že ve výdajové části rozpočtu nesmí být jednotlivými příkazci operací 

překročen jim stanovený objem běžných a kapitálových výdajů dle jednotlivých odvětví  schváleného 

rozpočtu roku 2015. V rámci odvětví se změna v jednotlivých položkách, včetně mzdových položek a 

včetně změn mezi položkami běžných a kapitálových výdajů a naopak, povoluje.                          

Závazným ukazatelem rozpočtu a rozpočtových opatření  pro rok 2015 jsou jednotlivá odvětví. 

Změny, které nemění závazné ukazatele, nemusí schvalovat zastupitelstvo. 

d) Rozpis schváleného rozpočtu na rok 2015 do plného třídění rozpočtové skladby dle vyhlášky č. 

323/2002 Sb. je v kompetenci účetní/hospodářky. 

e)Zapojení přijaté dotace od Úřadu práce na vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně 

prospěšných prací ve výši 68 250,00 Kč, UZ 13234. 

K návrhu rozpočtového opatření č. 1/2015 se mohou občané písemně vyjádřit do 19. 6. 2015, do 

24.00 h, (způsob podání - vhození návrhu do poštovní schránky u Obecního úřadu v Pěčicích nebo 

osobním podáním v úředních hodinách na Obecním úřadě v Pěčicích v pondělí a středu 18.00 h – 

20.00 h). 

Návrh usnesení: 



Zastupitelstvo projednalo písemné připomínky k rozpočtovému opatření č. 1/2015. 

Zastupitelstvo    s c h v a l u j e   rozpočtové opatření č. 1/2015 k rozpočtu na rok 2015: 

Upřesnění povinností a kompetencí  odpovědných osob: 

a)Starosta může provést bez určení konkrétní výše tyto rozpočtové  – technické změny: 

-změny v členění dle vyhlášky o rozpočtové skladbě ve znění k 1.1.2015 

-přijetí a případné realizace výdajů účelově poskytnutých transferů 

-změny v položkách 1122 a 5362 vlivem zobrazení v rozpočtu daně z příjmů právnických osob, kde je 

poplatníkem obec a zároveň i příjemcem sdílené daně  

-upřesnění výše transferů dle schváleného SR a dle upřesnění dalších veřejných rozpočtů 

-upřesnění výše transferů v případech jejich vypořádání nebo z jiných důvodů, rozpočet se schvaluje 

na výdajové i příjmové položky transferů nebo položky finančního vypořádání 

b) Za rozpočtovou změnu se považuje změna jednoho údaje schváleného rozpočtu. Rozpočtové 

opatření obsahuje všechny schválené rozpočtové změny. Na každém zasedání je možné přijmout jen 

jedno rozpočtové opatření. 

c) Zastupitelstvo stanovuje, že ve výdajové části rozpočtu nesmí být jednotlivými příkazci operací 

překročen jim stanovený objem běžných a kapitálových výdajů dle jednotlivých odvětví  schváleného 

rozpočtu roku 2015. V rámci odvětví se změna v jednotlivých položkách, včetně mzdových položek a 

včetně změn mezi položkami běžných a kapitálových výdajů a naopak, povoluje.                          

Závazným ukazatelem rozpočtu a rozpočtových změn pro rok 2015 jsou jednotlivá odvětví. Změny, 

které nemění závazné ukazatele, nemusí schvalovat zastupitelstvo. 

d) Rozpis schváleného rozpočtu na rok 2015 do plného třídění rozpočtové skladby dle vyhlášky č. 

323/2002 Sb. je v kompetenci účetní/hospodářky. 

e)Zapojení přijaté dotace od Úřadu práce na vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně 

prospěšných prací ve výši 68 250,00, UZ 13234. 

f) Použití nových, rozpočtem nepředvídaných příjmů k úhradě nových, rozpočtem nezajištěných 

výdajů, čímž se zvýší celkový objem rozpočtu. 

Třída: Text:    §: Pol.: Hodnota v Kč: 

2.  příjem z pronájmu bytů 3612 2132 44 000,00 

 příjmy z pronájmů pozemků.. 6171 2131 39 000,00 

3. příjmy – dividendy  6310 2142 34 000,00 

4. neinv.dotace UZ 13234  6171 4116 68 250,00   

Celkem  příjmy                              185 250,00 



5.  péče o vzhled obcí …,(traktor) 3745 5156   5 000,00 

 Ostatní zál.kult.,sděl.  3392 5139 10 000,00 

6 PENB    3612 5169 15 000,00 

 PENB    3639 5169 15 000,00 

 Kaplička   3322 5171 55 000,00 

 Rozhlas    3341 6122 17 000,00 

 Platy zaměstnanců UZ 13234 6171 4116 68 250,00 

Celkem výdaje                 185 250,00 

 

g) Přesun rozpočtových prostředků, aniž by se změnil jejich celkový objem . 

Třída: Text.    §: Pol.: Hodnota v Kč: 

5. neinvest.dotace obcím ZŠ 3113 5321 -33 000,00 

 Rozhlas    3341 6122 +33 000,00 

h) 

 

Zpracovala: Lada Valentová 

Schválil: Lukáš Kováč 

Pěčice: 2.června 2015 


