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Přehled rozpočtových opatření (RO) a změn (RZ) rozpisu rozpočtu v roce 2011
(údaje uvedeny v Kč)
Poř.
číslo

1/2011

2/2011

3/2011

4/2011

5/2011

6/2011

Datum
provedení
rozpočtového
opatření

16.05.11

13.06.11

30.06.11

04.07.11

31.07.11

29.08.11

Datum
schválení v
ZM

Usnesení

16.05.11 145/2011

13.06.11 163/2011

04.07.11 176/2011

04.07.11 176/2011

01.08.11 194/2011

29.08.11 212/2011

Příjmy

Výdaje

Financování

Popis

příjmy: 3600,-- přeplatek za plyn – knihovna; 800,-- přijaté náhrady za
vypravení pohřbu; 600,-- služby za svoz SKO - podnikatelé
výdaje: zejména: 15000,-- SPOZ – služby – vystoupení ke dni dětí
50000,-- hasičská zbrojnice – stavební úpravy; 600,-- služby za svoz
SKO – podnikatelé; 600,-- ZŠ – spotřeba materiálu; 300,-- úrok z
prodlení za silniční daň; dále rozpočtové změny v rámci ODPA.

5 000

66 500

61 500

5 000

66 500

61 500 Celkem rozpočtová opatření k 31.5.2011

0

842 000

0

188 200

5 000

1 096 700

54 000

54 000

90 000

233 800

149 000

1 384 500

21 000

80 700

170 000

1 465 200

842 000

příjmy: 0,-výdaje: zejména: 600000,-- Zateplení MŠ Prosiměřice – navýšení o
dodatek č. 1 a č. 2; 79000,-- silnice, MK – opravy a udržování (výměna
poklopů na kanalizaci) -50000,-- požární ochrana – snížení položky
opravy a udržování (nebude realizována oprava hasičského auta);
213000,- ÚM – vlastní zdroje na výměnu oken.

188 200

příjmy: 0,-výdaje: zejména: 5000,- vodárna - OOV (dohoda o provedení práce zástup za dovolenou); 20000,- hřbitov - spotřeba materiálu (beton na
opravu kolumbária II.); 43000,-- hřbitov - opravy a udržování - navýšení oprava kolumbária II a oprava vrat); 1000,- svoz komunálního odpadu zboží - pytle na SKO; 10000,- sběr a svoz separovaného odpadu (sklo,
papír, plasty) - navýšení dle dodatku smlouvy; 90000,- rozšíření
vodojemu – investice; 2400,- chodník k ZS - investice (vytyčení hranic
pozemků); 2400,- výdaje spojené s pořízením pozemku u hřbitova vytyčení hranic pozemku; 14400,- výdaje spojené s pořízením pozemků
na střelnici - geometrický plán.

1 091 700 Celkem rozpočtová opatření k 30.6.2011
0

143 800

příjmy: 54000,- dotace z ÚP na VPP - navýšení dle dodatku č.1
výdaje: 54000,- mzdové náklady hrazené z dotace z ÚP na VPP navýšení dle dodatku č.1.
příjmy: 90000,- dotace z ÚP na VPP - navýšení dle nové smlouvy
výdaje: 90000,- mzdové náklady hrazené z dotace z ÚP na VPP navýšení dle nové smlouvy; 33600,-- mzdové náklady na VPP - vlastní
zdroje; 30000,-- oprava MK; -30000,-- chodníky - rozpočtová změna převod na opravu MK; 2000,-- fotbalové hřiště - spotřeba materiálu; 200,- věcné ceny - pingpongový turnaj ZŠ; 35000,-- oprava zdi u Večeřových
a u dětského hřiště; 43000,-- SDH - DDHM; 30000,-- hasičská zbrojnice
- stavební úpravy

1 235 500 Celkem rozpočtová opatření k 31.7.2011

59 700

příjmy: 21000,- ZS - příjmy z pronájmu nebytových prostor
výdaje: 21000,- ZS - opravy a udržování; 9700,-- Daníž - investiční
příspěvek; 3000 - SDH - služby za telefon; 5000,-- - SDH - PHM;
40000,-- - SPOZ - ostatní služby; 1000,-- MŠ - soudní poplatek; 1000,-byty - ost.služby; dále rozpočtové změny v rámci ODPA

1 295 200 Celkem rozpočtová opatření k 31.8.2011
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Přehled rozpočtových opatření (RO) a změn (RZ) rozpisu rozpočtu v roce 2011
(údaje uvedeny v Kč)
Poř.
číslo

7/2011

8/2011

9/2011

10/2011

11/2011

12/2011

Datum
provedení
rozpočtového
opatření

30.09.11

03.10.11

25.10.11

14.11.11

30.11.11

12.12.11

Datum
schválení v
ZM

Usnesení

03.10.11 229/2011

03.10.11 229/2011

14.11.11 247/2011

14.11.11 247/2011

12.12.11 261/2011

12.12.11 261/2011

Příjmy

Výdaje

127 000

134 700

297 000

1 599 900

8 100

209 700

222 900

-254 500

528 000

1 555 100

57 700

2 000

0

160 000

585 700

1 717 100

-27 000

-5 000

Financování

7 700

Popis

příjmy: 127000,- neinv.dotace od JMK na akci "Výměna oken na
budově ÚM Prosiměřice"
výdaje: 127000,- neinv.dotace od JMK na akci "Výměna oken na
budově ÚM Prosiměřice"; 13200,- projektová dokumentace víceúčelová plocha vedle Buchtelových; 4800,- úprava projektové
dokumentace na akci "Úprava prostoru u obecního úřadu"; 20000,úprava hasičské zbrojnice (investice); 100000,- zateplení VÚZ
Prosiměřice - energetický audit, úprava projektové dokumentace; 138000,- rekontrukce MK Prosiměřice - rozpočtová změna - převod na
další investiční akce; 10000,- zastupitelstvo - DDHM - kancelář starosty;
-10000,-- obecní úřad DDHM - rozpočtová změna, převod na
zastupitelstvo; 3500,- knihovna - spotřeba plynu; 200,- vodárna - OOPP;
4000,-- zastupitelstvo - oprava služebního auta; dále rozpočtové změny v
rámci ODPA

1 302 900 Celkem rozpočtová opatření k 30.9.2011

201 600

příjmy: 8100,- střelnice - vratka přeplatku za el.energii z minulého roku
výdaje: 4000,- knihovna - opravy a udržování; 6000,- zastupitelstvo oprava služebního auta; 70000,- budova ÚM - opravy a udržování;
38000,- budova ÚM - technické zhodnocení budovy (stavební úpravy);
15000,- hasičská zbrojnice - stavební úpravy - technické zhodnocení;
10000,- oprava VO; 1300,- KD - spotřeba el.en.; 9300,- KS dílna spotřeba el.en.; 20100,- hasičská zbrojnice - spotřeba el.en.; 2000,budova č.p. 203 - spotřeba el.en.; 4000,- autobus.zastávka - opravy a
udržování; 1000,- ZS stočné, 6000,- byty 197 stočné; -7000,- byty 172 stočné (rozpočtová změna); 10000,- pitná voda - DDHM (kompresor);
20000,- pitná voda - spotřeba materiálu (vodoměry na výměnu)

-477 400

příjmy: 210000,- inv.dotace od JMK na zakoupení rychlého zásahového
autumobilu pro J SDH; 12900,- dotace z ÚP - navýšení dle dodatku č. 2;
výdaje: 12900,- mzdové výdaje hrazené z dotace z ÚP - navýšení dle
dodatku č. 2; -276400,- rekonstrukce MK v Prosiměřicích (u kapličky,
Kučera ...) - snižení výdajů dle skutečnosti a přerozdělení dle způsobu
krytí z dotace; 10000,- ÚM - DDHM; -10000,- ÚM - spotřeba materiálu
(rozpočtová změna); 4000,- SPOZ - poplatky OSA; 3000,- SPOZ věcné
dary; 2000,- ÚM cestovné.

1 027 100 Celkem rozpočtová opatření k 31.10.2011

-55 700

příjmy: 57700,- neinv.dotace JMK na udržení akceschopnosti jednotky
SDH
výdaje: rozpočtové změny v rámci ODPA 5512 - převody na ÚZ 14004
neinv.dotace JMK na udržení akceschopnosti jednotky SDH; 2000,sběr a svoz nebezpečných odpadů

160 000

příjmy: 0,-výdaje: 100000,- rezerva na krizové události; 5000,- svoz SKO; 5000,ÚM - DDHM; 20000,- ÚM - ostatní služby; 22000,- ÚM - opravy a
udržování; 6000,- Zateplení ZŠ - stanovisko energet.auditora; 2000,SPOZ - věcné dary; dále rozpočtové změny v rámci ODPA.

1 131 400 Celkem rozpočtová opatření k 30.11.2011

22 000

příjmy: -27000,- dotace z ÚP na VPP - úprava dle skutečnosti
výdaje: -27000,- dotace z ÚP na VPP - úprava dle skutečnosti; 12000,autobusová zastávka - materiál na opravu; 10000,- ÚM - ostatní služby.
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Přehled rozpočtových opatření (RO) a změn (RZ) rozpisu rozpočtu v roce 2011
(údaje uvedeny v Kč)
Poř.
číslo

13/2011

Datum
provedení
rozpočtového
opatření

31.12.11

Datum
schválení v
ZM

09.01.12

Usnesení

7/2012

Příjmy

Výdaje

Financování

0

Popis

příjmy: -232900,- daňové příjmy (pol. tř. 1); 8000,- STÚ přijaté pokuty
a sankce; 14500,-- ZŠ přijatá náhrada od pojišťovny; 28500,- ZS příjmy
za služby spojené s pronájmem; 5000,- příjmy z pronájmu hrobových
míst; 23000,- příjmy z prodeje pozemků; 28000,- přijatá dotace na
likvidaci separovaného odpadu; 1000,- přijatá sankce za porušení
životního prostředí; -7000,- příjmy z úroků.
výdaje: -160000,- daň z příjmů za obec; 1600,- vratky přijatých záloh za
vrácené rozhlasové přijímače BOR; 21000,- vodárna - přeložka přípojky
elektřiny; 2000,- služby za likvidaci separovaného odpadu; 3500,-- SDH spotřeba materiálu, PHM, telefonní hovory, cestovné; dále rozpočtové
změny v rámci ODPA.

-131 900

-131 900

426 800

1 580 200

18 571 700

15 136 900

-3 434 800 Schválený rozpočet ze dne 26.4.2011 celkem

18 998 500

16 717 100

-2 281 400 Celkem upravený rozpočet k 31.12.2011

1 153 400 Celkem rozpočtová opatření k 31.12.2011

Rozpis financování:
0 financování - pol. 8123 - přijatý úvěr
-3 696 700 financování - pol. 8124 - splátka úvěru
1 415 300 financování - pol. 8115 - zapojení přebytku min.let
V Prosiměřicích dne: 7.12.2011
19.1.2012
Zpracovala: Kratochvílová

…………………………...........................……
Jiří Lukeš, starosta městyse Prosiměřice

