Rozpočtové opatření č. 9/2018
Příjmy

Paragraf, položka
Xxxx 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond
Xxxx 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa
Xxxx 1340 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu
Xxxx 1341 Poplatek ze psů
Xxxx 1361 Správní poplatky
Xxxx 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.
Xxxx 4116 104113013 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt.- Úřad
práce
Xxxx 4116 104513013 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt.- Úřad
práce
Xxxx 4122
Neinvestiční přijaté transfery od krajů
1012 2131 Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potrav. - příjmy z
pronájmu pozemků
1031 2111 Pěstební činnost - příjmy z poskytování služeb a výrobků
2411 2111 Záležitosti pošt - příjmy z poskytování služeb a výrobků
2411 2112 Záležitosti pošt - příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč.
prodeje)
3319 2112 Ostatní záležitosti kultury - příjmy z prod. zboží (již
nakoup. za úč. prodeje)
3319 2321 Ostatní záležitosti kultury - přijaté
neinvestiční dary
3392 2132 Zájmová činnost v kultuře- příjmy z pronájmu ost. nem.
věcí a jejich částí
3412 2132 Sportovní zařízení v majetku obce -příjmy z pronájmu
ost.věcí a jejich částí
3412 2321 Sportovní zařízení v majetku obce - přijaté neinvestiční
dary
3632 2111 Pohřebnictví -příjmy z poskytování služeb a výrobků
3639 2119 Komunální služby a územní rozvoj j.n.- ostatní příjmy z
vlastní činnosti
3639 2131 Komunální služby a územní rozvoj j.n.- příjmy z
pronájmu pozemků
3639 2132 Komunální služby a územní rozvoj j.n.- příjmy z
pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí
3639 3111 Komunální služby a územní rozvoj j.n.- příjmy z prodeje
pozemků
3725 2324 Využívání a zneškodňování komun.odpadů - přijaté
nekapitálové příspěvky a náhrady
6310 2141 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací - příjmy z
úroků (část)
Celkem

Ćástka
2 312,58
685,00
-11 685,00
767,00
470,00
12,30
1 938,00
9 062,00
80 000,00
2 800,00
-13 000,00
4 466,78
3 920,00
1 669,00
1 800,00
-

4 000,00
500,00
70 000,00
- 5 900,00
1 200,00

-

1 318,00

-

1 400,00

-

9 200,00
9 142,00
- 256,65
143 985,21

Výdaje - Paragraf,položka
5011 Záležitosti pošt- platy zaměst. v pr.poměru vyjma
zaměst. na služ.m.
2411 5031 Záležitosti pošt- povinné poj.na
soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan
2411 5169 Záležitosti pošt- nákup ostatních
služeb
3319 5021 Ostatní záležitosti kulturyostatní osobní výdaje
3319 5175 Ostatní záležitosti kultury –
pohoštění
3341 5171 Rozhlas a televize- opravy a
udržování
3745 5171 Péče o vzhled obcí a veřejnou
zeleň -opravy a udržování
5512 5134 Požární ochrana - dobrovolná
část- prádlo, oděv a obuv
5512 5137 Požární ochrana - dobrovolná
část -drobný hmotný dlouhodobý majetek
5512 5139 Požární ochrana - dobrovolná
část -nákup materiálu j.n.
5512 5169 Požární ochrana - dobrovolná
část- nákup ostatních služeb
6112 5023
Zastupitelstva obcí- odměny
členů zastupitelstva obcí a krajů
6171 5031 Činnost místní správy-povinné
poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.
6171 5032 Činnost místní správy -povinné
poj.na veřejné zdravotní pojištění
6171 5011 Činnost místní správy- platy
zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.
6310 5163 Obecné příjmy a výdaje z
finančních operací -služby peněžních ústavů
3639 5329 Komunální služby a územní rozvoj
j.n.- ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně
6171 5321 Činnost místní správy - neinvestiční transfery obcím
3745 5011 104113013 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň -platy
zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.
3745 5011 104513013 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň- platy
zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.
3745 5031 104113013 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň –
povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan
3745 5031 104513013 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleňpovinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan
3745 5032 104113013 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleňpovinné poj.na veřejné zdravotní pojištění

Ćástka

2411

5 430,00
1 578,00
700,00
5 000,00
1 041,00
1 972,00
5 079,00
46 349,00
-15 000,00
-64 698,00
3 900,00
1 642,00
2 012,00
1 617,00
-16 024,00
1 979,00
- 1 000,00
- 2 984,00
1 446,00
6 763,00
361,00
1 691,00
130,00

3745
3319
5512
5512

5032

104513013 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleňpovinné poj.na veřejné zdravotní pojištění
5169 Ostatní záležitosti kultury- nákup
ostatních služeb
5171 Požární ochrana - dobrovolná
část- opravy a udržování
5154 Požární ochrana - dobrovolná
část- elektrická energie

Celkem

609,00
1 222,00
11 065,00
8 528,00
10 408,00

Rozpočtové opatření bylo schváleno zastupitelstvem městyse Žumberk
12. 12. 2018.
Uveřejněno na elektronické úřední desce dne: 2. 1. 2019

