
Licence: DVH1 UXNDR003  (01012018) 

 

 ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č . 10/2018 
  * Výpis zápisů 

 Číslo: 000000010 

 Druh: 3 

 IČO: 00637289 

 Název: Obec Žernovník 

 

Datum dokladu: 2018/09/17 

Rozpočtové opatření č. 10 

- rozpočet se zvyšuje v příjmech-dotace na volby do obec.zastupitelstev         30 000,00 

- rozpočet se zvyšuje ve výdajích-výdaj e na volby do obec.zastupitelstev       30 000,00 

- rozpočet se zvyšuje v příjmech - příjmy z lesa                                150 000,00 

- rozpočet se zvyšuje ve výdajích- práce v lese                                 90 000,00 

-                               nadlimitní věcná břemena                      60 000,00 

- rozpočet se zvyšuje v výdajích - kaplička- energie                                500,00 

- rozpočet se snižuje ve  výdajích - rezerva                                     -  500,00 

 Su Au OdPa Pol Zj Uz Orj Org Md Dal 

 231   4111  000098187   30 000,00  0,00  
 Základní běžný účet územních samosprávných celků;Rozpočtový reprezentant;-;Bez ODPA;Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR;-;Účel. dot. na výdaje při 

volbách do zast.obcí;-;- 

 231  006115 5901  000098187   0,00  30 000,00  
 Základní běžný účet územních samosprávných celků;Rozpočtový reprezentant;-;Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel;Nespecifikované rezervy;-;Účel. 

dot. na výdaje při volbách do zast.obcí;-;- 

 231  001031 2111     150 000,00  0,00  
 Základní běžný účet územních samosprávných celků;Rozpočtový reprezentant;-;Pěstební činnost;Příjmy z poskytování služeb a výrobků;-;-;-;- 

 231  001031 5169     0,00  90 000,00  
 Základní běžný účet územních samosprávných celků;Rozpočtový reprezentant;-;Pěstební činnost;Nákup ostatních služeb;-;-;-;- 

 231  001031 6142     0,00  60 000,00  
 Základní běžný účet územních samosprávných celků;Rozpočtový reprezentant;-;Pěstební činnost;Nadlimitní věcná břemena;-;-;-;- 

 231  003326 5154     0,00  500,00  
 Základní běžný účet územních samosprávných celků;Rozpočtový reprezentant;-;Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo;Elektrická energie;-;-;-;- 

 231  006171 5901     0,00  500,00- 
 Základní běžný účet územních samosprávných celků;Rozpočtový reprezentant;-;Činnost místní správy;Nespecifikované rezervy;-;-;-;- 

Součet za doklad : 180 000,00  180 000,00  

Rozpočet obce se takto zvyšuje v příjmech o 180 000,- 
                               Ve výdajích o 180 000,- 
 
Rozpočtové opatření č 10/2018 bylo schváleno starostou obce dne: 17.9.2018 
 
 
 
Rozpočtové opatření č. 10/2018 bylo dáno na vědomí zastupitelstvu obce dne:1.11.2018 
 
 
 
 
Rozpočtové opatření bylo zvěřejněno: 17.10. 2018 
 
Na úřední desce dne: 17.10. 2018    
 
Na elektronické úřední desce dne:17.10. 2018 
  
 


