
Příloha č. 1 k usnesení č. 19/2 – 22 ze 2. zasedání ZO Tršice ze dne 14.11.2022 

Rozpočtové opatření č. 10/2022 

 V návrhu rozpočtového opatření musel být navýšen paragraf silnice (vícepráce na opravě 
místní komunikace p.č. 1233) provoz knihovny, provoz fitka, péče o vzhled obce a činnost 
místní správy ( z důvodu navýšení energií, mzdových nákladů),úroky z úvěrů a pojištění 
majetku. Také v paragrafu SPOZ (velký počet jubilantů), svoz komunálního a tříděného 
odpadu také z důvodu navýšení nákladů na dopravu a větší množství vytříděného 
bioodpadu. A v poslední řadě ještě na paragrafu požární ochrana, kde došlo k dovybavení 
nové hasičské zbrojnice a k navýšení energií.  Navýšené příjmy budou pokryté zvýšeným 
příjmem z daně z příjmu právnických osob a snížením výdajů v paragrafu veřejné osvětlení. 

 

1.    Daň z příjmu právnických osob 

Příjmy:      

    

paragraf - 
odvětvové 

třídění 

položka - 
druhové třídění 

Popis Kč 

        1121 Daň z příjmu právnických osob 1.000.000,-- 

              2.      Veřejné osvětlení 

výdaje: 
     

paragraf - 
odvětvové 

třídění 

položka - 
druhové třídění 

Popis Kč 

3631  5xxx Veřejné osvětlení         -770.000,-- 
 

       3.      Silnice 

výdaje: 

 

paragraf - 
odvětvové 

třídění 

položka - 
druhové třídění 

Popis Kč 

2212  5xxx  silnice 355.000,--  

            4.      Činnost knihovny 

výdaje:    

    

paragraf - 
odvětvové 

třídění 

položka - 
druhové třídění 

Popis Kč 

3314 5xxx knihovna 110.000,-- 
 

 



     5.      ostatní záležitosti kultury 

    výdaje:    

    

paragraf - 
odvětvové 

třídění 

položka - 
druhové třídění 

Popis Kč 

3399 
 
 5xxx SPOZ           10.000,-- 

 

     6.       sportovní zařízení 

výdaje: 

 

paragraf - 
odvětvové 

třídění 

položka - 
druhové třídění 

Popis Kč 

3412 5xxx Provoz fitka 150.000,-- 
 

     7.      sběr a svoz komunálních odpadů 

výdaje:     

    

paragraf - 
odvětvové 

třídění 

položka - 
druhové třídění 

Popis Kč 

3722  5xxx Komunální odpad 50.000,-- 
 

     8.         Sběr a svoz jiných odpadů 

výdaje: 

 

paragraf - 
odvětvové 

třídění 

položka - 
druhové třídění 

Popis Kč 

3723  5xxx Tříděný odpad 
            
            80.000,-- 

 

            9.       Péče o vzhled obce 

výdaje: 

paragraf - 
odvětvové 

třídění 

položka - 
druhové třídění 

Popis Kč 

3745     5xxx  Péče o vzhled obce 
                      
          500.000,-- 

 

 
 
  



 

            10.      Požární ochrana-dobrovolná část 

výdaje:     

    

paragraf - 
odvětvové 

třídění 

položka - 
druhové třídění 

Popis Kč 

5512  5xxx hasiči 
 

50.000,-- 
 

     11.         činnost místní správy 

výdaje: 

 

paragraf - 
odvětvové 

třídění 

položka - 
druhové třídění 

Popis Kč 

6171  5xxx Místní správa 
    
          200.000,-- 

 

            12.      Obecné výdaje z finančních operací   
výdaje: 

 

paragraf - 
odvětvové 

třídění 

položka - 
druhové třídění 

Popis Kč 

6310 5xxx Úroky z úvěrů 250.000,-- 
 

    13.      pojištění  

výdaje:     

    

paragraf - 
odvětvové 

třídění 

položka - 
druhové třídění 

Popis Kč 

6320  5xxx pojištění 15,.000,-- 
 

 
V Tršicích dne 14.11.2022 
Pavel Kováček – starosta, v.r. 
 
 
 
 
 

 


