Obec Zdiby
Zdiby – Veltěž, Průběžná 11, PSČ 250 66
e-mail: podatelna@obeczdiby.cz , identifikátor datové schránky: vt2b6m8

ZASTUPITELSTVO OBCE ZDIBY

USNESENÍ
Zastupitelstva obce Zdiby
číslo 20/2/2019
ze dne 27. 6. 2019

k přijetí rozpočtového opatření č. 2/2019
Zastupitelstvo obce Zdiby

I.

schvaluje
rozpočtové opatření č. 2/2019 dle důvodové zprávy k tomuto usnesení a přílohy č.
1 tohoto usnesení.
JUDr. Eva Slavíková v. r.
starostka obce Zdiby

Mgr. Beata Sabolová v. r.
1. místostarostka obce Zdiby

Předkladatel:
Provede:
Na vědomí:
Přílohy:

starostka
starostka
Obecní úřad - účetní
1) Rozpočtové opatření č. 2/2019 ze dne 18. 6. 2019
důvodová zpráva

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

k návrhu usnesení Zastupitelstva obce Zdiby č. 20/2/2019
Rozpočtovým opatřením č. 2 dochází ke snížení schodku rozpočtu pro r. 2019 o 275.635, - Kč, a to
díky následujícím změnám schváleného rozpočtu:
V příjmové části:
Byla upravena položka 4111 – Volby do Evropského parlamentu dle skutečně zaslané výše zálohy.
Původní nastavení rozpočtu na částku 20.000,- Kč, bylo poskytnuto 29.000, - Kč.
Navyšuje se také § 3725 položka 2324 – Využívání a zneškodňování komunálních odpadů (EKOKOM, Asekol a Elektrowin) z důvodu pozdní platby faktury od společnosti EKO-KOM, která měla
být příjmem r. 2018. Původně nadefinovaný předpoklad příjmu z využívání a zneškodňování
komunálních odpadů 500.000,- Kč se tímto zvyšuje na 1.010.300, - Kč.
Dále došlo k navýšení § 3639 – Komunální služby a územní rozvoj j.n. (příjem z věcných břemen)
o 300.000, - Kč z důvodu nově uzavřených smluv na zřízení věcných břemen (služebností).
Původně nadefinovaný předpoklad příjmu z věcných břemen na 200.000,- Kč se tímto zvyšuje na
500.000, - Kč.
K navýšení došlo také u § 6402 položka 2222 – Finanční vypořádání minulých let. Krajský úřad
nám doplatil výdaje vynaložené nad rámec poskytnutých záloh vztahujících se k Volbě prezidenta
ČR a k Volbám do zastupitelstva obce. Původní nastavení rozpočtu na částku 5.000,- Kč se tímto
navyšuje na 35.035 Kč.
Celkové příjmy se tak navyšují o 849.335,- Kč.
Ve výdajové části:
Se navyšuje § 2292 – Provoz veřejné silniční dopravy (ROPID, Hobr) z důvodu nově uzavřených
dodatků ke smlouvám o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému Pražské
integrované dopravy. Původní nastavení rozpočtu na 1.300.000,- Kč, nové nastavení rozpočtovým
opatřením č. 2 na 1.858.700,- Kč.
Navyšuje se také § 6117 – Volby do Evropského parlamentu. Skutečně vynaložené náklady na
volby byly vyšší než předpokládané výdaje, uvedené v rozpočtu obce. Původně nadefinovaný
předpoklad nákladů na tyto volby ve výši 30.000,- Kč se zvýšil na 45.000, - Kč.
Celkové výdaje se tak navyšují o 573.700,- Kč.
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