
Licence: DVH1 UXNDR003  (01012018) 

 

 ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 13/2018 
  * Výpis zápisů 

 Číslo: 000000014 
 Druh: 3 
 IČO: 00637289 
 Název: Obec Žernovník  
 

Datum dokladu: 2018/12/20 

Rozpočtové opatření č. 13 
-rozpočet se zvyšuje ve výdajích - práce v lese                 307 000,- 
-rozpočet se zvyšuje ve výdajích - TZ vodov.sítě                262 000,- 
-rozpočet se zvyšuje ve výdajích - TZ kanal.sítě                733 100,- 
-rozpočet se zvyšuje ve výdajích - kultura-dary                   1 200,- 
-rozpočet se zvyšuje ve výdajích - VO el.energie                  5 200,- 
-rozpočet se zvyšuje ve výdajích - odměny zastupitelstva         42 000,- 
-rozpočet se zvyšuje ve výdajích - bank.poplatky                  1 100,- 
-rozpočet se zvyšuje ve výdajích - opravy chodníků               10 700,- 
-rozpočet se snižuje ve výdajích - chodníky                   1 362 300,- 

 Su Au OdPa Pol Zj Uz Orj Org Md Dal 

 231  001031 5169     0,00  307 000,00  
 Základní běžný účet územních samosprávných celků;Rozpočtový reprezentant;-;Pěstební činnost;Nákup ostatních služeb;-;-;-;- 

 231  002321 6121     0,00  733 100,00  
 Základní běžný účet územních samosprávných celků;Rozpočtový reprezentant;-;Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly;Budovy, haly a stavby;-;-;-;- 

 231  002310 6121     0,00  262 000,00  
 Základní běžný účet územních samosprávných celků;Rozpočtový reprezentant;-;Pitná voda;Budovy, haly a stavby;-;-;-;- 

 231  003392 5194     0,00  1 200,00  
 Základní běžný účet územních samosprávných celků;Rozpočtový reprezentant;-;Zájmová činnost v kultuře;Věcné dary;-;-;-;- 

 231  003631 5154     0,00  5 200,00  
 Základní běžný účet územních samosprávných celků;Rozpočtový reprezentant;-;Veřejné osvětlení;Elektrická energie;-;-;-;- 

 231  006112 5023     0,00  38 100,00  
 Základní běžný účet územních samosprávných celků;Rozpočtový reprezentant;-;Zastupitelstva obcí;Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů;-;-;-;- 

 231  006112 5032     0,00  3 900,00  
 Základní běžný účet územních samosprávných celků;Rozpočtový reprezentant;-;Zastupitelstva obcí;Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění;-;-;-;- 

 231  006310 5163     0,00  1 100,00  
 Základní běžný účet územních samosprávných celků;Rozpočtový reprezentant;-;Obecné příjmy a výdaje z finančních operací;Služby peněžních ústavů;-;-;-;- 

 231  002219 6121     0,00  1 362 300,00- 
 Základní běžný účet územních samosprávných celků;Rozpočtový reprezentant;-;Ostatní záležitosti pozemních komunikací;Budovy, haly a stavby;-;-;-;- 

 231  002219 5171     0,00  10 700,00  
 Základní běžný účet územních samosprávných celků;Rozpočtový reprezentant;-;Ostatní záležitosti pozemních komunikací;Opravy a udržování;-;-;-;- 

Součet za doklad : 0,00  0,00  
Datum záznamu: 2018/12/20 

 

 Rozpočet obce se takto zvyšuje v příjmech o 0,- 
                               Ve výdajích o 0,- 
 
Rozpočtové opatření č 13/2018 bylo schváleno zastupitelstvem obce dne: 12.12.2018    
 
 
 
Rozpočtové opatření bylo zvěřejněno: 
 
Na úřední desce dne:    12.12.2018    
 
 
Na elektronické úřední desce dne:  12.12.2018    
  
 
 

 
  

 


