
Příloha č. 1 k usnesení  č. 114/16 – 21 ze 16. zasedání ZO ze dne 13.12.2021 

1.Obec získala dotaci od krajského úřadu na vybavení knihovny. Zapojeno v příjmech i 
výdajích. 2. Zapojení do rozpočtu jednorázového neúčelového příspěvku ze státního 
rozpočtu. 3. Navýšení paragrafu za sběr a svoz tříděného odpadu, jedná se především o 
bioodpad. 4. Dále bylo v původním rozpočtu na rok 2021 schváleno zakoupení traktoru a 
sekačky z vlastních financí obce, ale v průběhu realizace se zastupitelstvo dohodlo na 
financování úvěrem. 5. Při schvalování rozpočtu na rok 2021 nebylo známo, které akce 
z důvodu vládních opatření proběhnou, proto se rozhodlo, že se zapojí do rozpočtu až po 
případné realizaci. 6. Vyrovnání příjmové a výdajové strany rozpočtu došlo navýšením daně 
z přidané hodnoty, která nám byla přiznána ve vyšší výši než bylo původně rozpočtováno. 

 

1.  Účelová neinvestiční dotace od KÚ Ol. Kraje na vybavení knihovny obce 

příjmy:     

    

paragraf - 
odvětvové 

třídění 

položka - 
druhové třídění 

Popis Kč 

  4122 Dotace na vybavení knihovny ÚZ 00655 31.000 

 

výdaje:    

    

paragraf - 
odvětvové 

třídění 

položka - 
druhové třídění 

Popis Kč 

3314   5xxx 
 
Vybavení knihovny                                            31.000 

 

 

2. Jednorázový nenávratný neúčelový příspěvek ze státního rozpočtu , který je určený 
ke zmírnění negativních dopadů 

 

příjmy:     

    

paragraf - 
odvětvové 

třídění 

položka - 
druhové třídění 

Popis Kč 

  4111 Neúčelový příspěvek ÚZ 98 037 16.173,55 

 

 

 



3. Sběr a svoz ost. odpadů 

výdaje:    

    

paragraf - 
odvětvové 

třídění 

položka - 
druhové třídění 

Popis Kč 

3723   5xxx 
 
Svoz tříděného odpadu (především bioodpadu)                                      100.000 

 

4. Nákup traktoru na úvěr 

financování    

    

paragraf - 
odvětvové 

třídění 

položka - 
druhové třídění 

Popis Kč 

   8123 
 
                Příjetí úvěru do rozpočtu                        1.765.000 

 

financování     

    

paragraf - 
odvětvové 

třídění 

položka - 
druhové třídění 

Popis Kč 

  8124 Splátky úvěru -31.797,51 

 

financování        

    

paragraf - 
odvětvové 

třídění 

položka - 
druhové třídění 

Popis Kč 

   8115 
 
 Krátkodobé prostředky na bankovních účtech                                         - 1.733.202,49                

 

5. Ostatní sportovní činnost 

výdaje       

    

paragraf - 
odvětvové 

třídění 

položka - 
druhové třídění 

Popis Kč 

          3419     5xxx 
 
 Individuální dotace na pořádání akcí                                        20.000                

 

 

 



6. Daň z přidané hodnoty 

příjmy:     

    

paragraf - 
odvětvové 

třídění 

položka - 
druhové třídění 

Popis Kč 

  1122 Daň z přidané hodnoty 103.826,45 

 

V Tršicích dne 13.12.2021 

Pavel Kováček, starosta obce, v.r. 

 


