
Obec Tršice                        Schválené rozpočtového opatření č. 3/2021 

IČ: 00299588 

Do příjmů byl zapojen jednorázový nenávratný neúčelový příspěvek ze státního rozpočtu ke 
zmírnění negativních dopadů působnosti zákona č.95/2021 Sb., o kompenzačním bonusu 
pro rok 2021. Průtoková dotace pro ZŠ a MŠ Tršice. A dále je nutné navýšit výdaje v § 
hasiči, protože je potřeba  zakoupit nové vybavení hasičské zbrojnice a bude se hasičům 
poskytovat půjčka na pořízení stromů na výsadbu a po získání dotace nám půjčku vrátí.Také 
probíhá obnova výsadby stromů v celé obci, dojde k zakoupení dětských hřišť do okolních 
obcí a v neposlední řadě je třeba navýšit výdaje na ČOV a kanalizaci, protože proběhlo 
několik větších revizí a oprav a také čištění kanalizace. Rozpočet je vyrovnán snížením 
výdajů na opravu veřejného osvětlení, protože to se uskuteční až v následujícím roce.  

   

1. Jednorázový nenávratný neúčelový příspěvek ze státního rozpočtu 

příjmy:     

    

paragraf - 
odvětvové 

třídění 

položka - 
druhové třídění 

Popis Kč 

  4111  ÚZ 98 037 Neúčelový příspěvek 71.837,53 
 

 

2. Účelová neinvestiční dotace pro ZŠ a MŠ Tršice na realizaci projektu v rámci OP 
Výzkum, vývoj a vzdělávání 

Příjmy:    

    

paragraf - 
odvětvové 

třídění 

položka - 
druhové třídění 

Popis Kč 

 4116 
Účelová neinvestiční dotace ÚZ 103533063 
                                              ÚZ 103133063  

621.247,14 
109.631,86 

 

Výdaje: 

paragraf - 
odvětvové 

třídění 

položka - 
druhové třídění 

Popis Kč 

3113 5336 
Účelová neinvestiční dotace ÚZ 103533063 
                                              ÚZ 103133063 

621.247,14 
109.631,86 

 

 

 

 



3. Návratná půjčka hasičům na pořízení výsadby v obci 

 

Příjmy:    

    

paragraf - 
odvětvové 

třídění 

položka - 
druhové třídění 

Popis Kč 

 2420 
 
              Vrácení půjčky od hasičů                        

 
240.500,-- 

 

Výdaje: 

paragraf - 
odvětvové 

třídění 

položka - 
druhové třídění 

Popis Kč 

1031 5622 
 
               Zapůjčení financí hasičům na výsadbu 

 
        240.500,-- 

 

 

 

4. Odvádění a čištění odp. vod 
 

Výdaje: 
    

paragraf - 
odvětvové 

třídění 

položka - 
druhové třídění 

Popis Kč 

2321 5xxx Odvádění a čištění odp. vod 600.000,-- 

 

5. Požární ochrana – dobrovolná část 

Výdaje: 
    

paragraf - 
odvětvové 

třídění 

položka - 
druhové třídění 

Popis Kč 

       5512 5xxx Požární ochrana – dobrovolná část 500.000,-- 

 

6. Pěstební činnost 

Výdaje: 
    

paragraf - 
odvětvové 

třídění 

položka - 
druhové třídění 

Popis Kč 

1031 5xxx Pěstební činnost 200.000,-- 



 

7. Využití volného času dětí a mládeže 

 
Výdaje: 
    

paragraf - 
odvětvové 

třídění 

položka - 
druhové třídění 

Popis Kč 

3421  Dětská hřiště v obcích 200.000,-- 

 

8. Veřejné osvětlení 

    

Výdaje: 
    

paragraf - 
odvětvové 

třídění 

položka - 
druhové třídění 

Popis Kč 

3631 6xxx Veřejné osvětlení -1.428.162,47 

 

 

 

 

 

 


