
Příloha č. 1 k usnesení č. 136/19 – 22 z 19. zasedání ZO ze dne 5.9.2022 

Rozpočtové opatření č. 6/2022 

   

V rámci rozpočtového opatření byl do rozpočtu přidán jednorázový nenávratný neúčelový 
příspěvek, neinvestiční a investiční dotace na kulturní vybavení obce, finanční dar na 
vybavení sociálního bytu, smluvní pokuta za pozdní dodání stavby. Na straně výdajové bylo 
třeba navýšit paragraf bytového hospodářství, z důvodu víceprací na sociálních bytech, 
vybudování garsonky a platby záloh ze strany obce za sociální byty. Dále v paragrafu 
nebytového hospodářství  bylo nutné navýšit rozpočet z důvodu stavebních úprav v 
Lipňanech při stavbě buněk k kulturnímu využití. Na paragrafu veřejné osvětlení dojde ještě 
k dalším opravám, které nebyly původně plánované. Také dojde k vybudování osvětlení na 
hřbitově v Tršicích. V poslední řadě dojde k vybudování třech kontejnerových stání na 
tříděný odpad. Naopak nedojde ke všem opravám silnic a chodníků, z toho důvodu jsme 
v těchto paragrafem snížili rozpočtovou částku. Také nebyla tak velká daňová povinnost ze 
strany obce. 

1.    Jednorázový nenávratný neúčelový příspěvek 

Příjmy:      

    

paragraf - 
odvětvové 

třídění 

položka - 
druhové třídění 

Popis Kč 

  4111 ÚZ 98 043 Jednorázový nenávratný neúčelový příspěvek 4.054,69 
 

2.      Dotace na obnovu kulturního vybavení 

Příjmy: 

 

paragraf - 
odvětvové 

třídění 

položka - 
druhové třídění 

Popis Kč 

 

 4113 ÚZ 89517 
          ÚZ 89518 
4213  ÚZ 89517 
          ÚZ 89518                       Kulturní vybavení 

170.882,-- 
            96.122,-- 
            83.747,-- 
            47.107,-- 

 

3.      Finanční dar na vybavení sociálního bytu 

Příjmy:     

    

paragraf - 
odvětvové 

třídění 

položka - 
druhové třídění 

Popis Kč 

3612  2321 Finanční dar. 50.000,-- 
 



     4.      Příjem ze smluvní pokuty 

Příjmy: 

 

paragraf - 
odvětvové 

třídění 

položka - 
druhové třídění 

Popis Kč 

3612  2212 Smluvní pokuta za pozdní dodání stavby 447.653,-- 
 

 
   

           5.      Bytové hospodářství 

 

výdaje:    

    

paragraf - 
odvětvové 

třídění 

položka - 
druhové třídění 

Popis Kč 

3612 5xxx Bytové hospodářství 500.000,-- 
 

 

    6.      Nebytové hospodářství  

       

výdaje:    

    

paragraf - 
odvětvové 

třídění 

položka - 
druhové třídění 

Popis Kč 

3613 

 
 5xxx 
 6121 Nebytový prostor 

200.000,-- 
466.803,-- 

 

 

   7.       Veřejné osvětlení 

výdaje: 

 

paragraf - 
odvětvové 

třídění 

položka - 
druhové třídění 

Popis Kč 

3631 5xxx Veřejné osvětlení 3.000.000,-- 
 

 



8.      Pohřebnictví 

výdaje:     

    

paragraf - 
odvětvové 

třídění 

položka - 
druhové třídění 

Popis Kč 

3632  6xxx Osvětlení na hřbitově 440.000,-- 
 

 

     9.         Sběr a svoz ost. odpadů 

výdaje: 

 

paragraf - 
odvětvové 

třídění 

položka - 
druhové třídění 

Popis Kč 

3723  6xxx Kontejnerové stání na tříděný odpad 
            
600.000,-- 

 

 

            10.       Silnice 

výdaje: 

 

paragraf - 
odvětvové 

třídění 

položka - 
druhové třídění 

Popis Kč 

2212      5171 Oprava a udržování 
                      
-2.807.237,31    

 

 
 
  

 

11.      Ostatní záležitosti pozemních komunikací 

výdaje:     

    

paragraf - 
odvětvové 

třídění 

položka - 
druhové třídění 

Popis Kč 

2219  5171 Oprava a udržování -500.000,-- 
 

 



     12.         Ostatní finanční operace 

výdaje: 

 

paragraf - 
odvětvové 

třídění 

položka - 
druhové třídění 

Popis Kč 

6399  5362 Platba daní    - 1.000.000,-- 
 

 

           

 

 
 
 
 
 
 
 
 
V Tršicích dne 5.9.2022 
Pavel Kováček-starosta 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


