
Licence: DVH1 UXNDR003  (01012018) 

 

 ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č 1/2019 
  * Výpis zápisů 

 Číslo: 000000001 
 Druh: 3 
 IČO: 00637289 
 Název: Obec Žernovník  
 

Datum dokladu: 2019/02/01 

Rozpočtové opatření č. 1/2019 
rozpočet se zvyšuje v příjmech- dotace JMK na výkon místní správy      65 400,- 
rozpočet se zvyšuje ve výdajích - platby  DPH                           41 400,- 
rozpočet se zvyšuje ve výdajích - krizová rezerva § 5213                100 000,- změna rozpoč.skladby 
rozpočet se snižuje ve výdajích - ochrana obyvatelstva § 5212         - 100 000,- 
rozpočet se zvyšuje ve výdajích - bezpečnost a pořádek § 5311           4 000,- 
rozpočet se zvyšuje ve výdajích - vratky dotace na volby                 13 300,- 
rozpočet se zvyšuje ve výdajích - vratky dotace na volby                  6 700,- 

 Su Au OdPa Pol Zj Uz Orj Org Md Dal 

 231   4112     65 400,00  0,00  
 Základní běžný účet územních samosprávných celků;Rozpočtový reprezentant;-;Bez ODPA;Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu;-;-;-;- 

 231  006399 5362     0,00  41 400,00  
 Základní běžný účet územních samosprávných celků;Rozpočtový reprezentant;-;Ostatní finanční operace;Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu;-;-;-;- 

 231  005212 5901     0,00  100 000,00- 
 Základní běžný účet územních samosprávných celků;Rozpočtový reprezentant;-;Ochrana obyvatelstva;Nespecifikované rezervy;-;-;-;- 

 231  005213 5903     0,00  100 000,00  
 Základní běžný účet územních samosprávných celků;Rozpočtový reprezentant;-;Krizová opatření;Rezerva na krizová opatření;-;-;-;- 

 231  005311 5169     0,00  4 000,00  
 Základní běžný účet územních samosprávných celků;Rozpočtový reprezentant;-;Bezpečnost a veřejný pořádek;Nákup ostatních služeb;-;-;-;- 

 231  006402 5364  000098187   0,00  13 300,00  
 Základní běžný účet územních samosprávných celků;Rozpočtový reprezentant;-;Finanční vypořádání minulých let;Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů 

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

 231  006402 5364  000098008   0,00  6 700,00  
 Základní běžný účet územních samosprávných celků;Rozpočtový reprezentant;-;Finanční vypořádání minulých let;Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů 

ÚÚ;-;Volby prezidenta;-;- 

Součet za doklad : 65 400,00  65 400,00  
 Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. 

 
   Rozpočet obce se takto zvyšuje v příjmech o  65 400,00 

ve výdajích o    65 400,00 
 
Rozpočtové opatření č 1/2019 bylo schváleno  starostou obce dne:  1.2.2019 
 
Rozpočtové opatření č 1/2019 bylo dáno na vědomí zastupitelstvu  obce dne: 20. 3. 2019 
 
 
 
 
Rozpočtové opatření bylo zvěřejněno:  
 
Na úřední desce dne:     1. 2. 2019 
 
Na elektronické úřední desce dne     1. 2. 2019 
 
 

 


