Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č.2
Příjmová stránka rozpočtu byla posílena o dotaci poskytnutou Krajským úřadem
Plzeňského kraje na pořízení nového územního plánu obce (99 tisíc Kč), dále o dotaci na
pořízení projektu vodovodu (39 tisíc Kč) a dotaci na opravu havarijního stavu střechy
pohostinství (100 tisíc Kč). Mimoto jsou příjmy posíleny o příjem daně z loterií a také o
příjem plynoucí z přesunu disponibilních prostředků na lépe úročený spořící účet.
Výdajová stránka rozpočtu zahrnuje čistě formální přesun prostředků mezi účty 2212/5169
a 2212/5171, který je z bilančního hlediska neutrální.
Dodatečný výdaj na lesní hospodářství ve výši 61 tisíc představuje pouze opravu
pochybení v platném rozpočtu, kde byla suma suma již po odečtení dotace na výsadbu
lesních porostů od Krajského úřadu Plzeňského kraje. Tato dotace bude dle vyjádření
pracovníků KÚPK přidělena, nicméně stane se tak až v Q3, tedy v následujícím
rozpočtovém opatření.
Zastupitelé souhlasili se zvýšením příspěvku SK Nezbavětice o 37,3 tisíce za účelem
financování změny v projektu Revitalizace hřiště. Namísto původního oplocení běžným
pletivem budou osazeny odolnější kari-sítě se Zn povrchovou úpravou. Smyslem tohoto
kroku je zajistit delší životnost oplocení.
Zastupitelé také uvolnili částku 25 tisíc za účelem úhrady vícenákladů spojených se
zavedením odpisů majetku obce a nutnými úpravami účetního softwaru a s tím
souvisejícími školeními.
Soupis položek hrazených z nespecifikovaných rezerv byl předán předsedkyni Finančního
výboru G.Andrlíkové a nadále bude předáván ve čtvrtletním intervalu.
Zastupitelé se usnesli zajistit rekonstrukci střechy pohostinství již v tomto roce, s níž jsou
spojeny předpokládané náklady ve výši 240 tisíc Kč stanovené dle platné nabídky
možného zhotovitele. Tato částka může být snížena po dalším jednání a v závislosti na
výsledku výběru zhotovitele hodnotící komisí zvolenou pro ten účel zvláštním usnesením
zastupitelstva.

Toto rozpočtové opatření bylo schváleno na doporučení Finančního výboru na schůzi dne
29.6.2012.
V Nezbavěticích dne 2.7.2012 dle zápisu z jednání zastupitelstva obce sestavila
R.Krásná v.r.

Rozpočtové opatření č. 2
Navrženo na zasedání dne 29.6.2012
paragraf /
položka

poznámka

částka

PŘÍJMY
odvod z loterií

1351

dotace kraj – neinvestiční
dotace kraj – investiční
KZ - nájem stolů a židlí
příjmy z úroků

oprava střechy – havarijní stavy
4122
územní plán + projekt vodovodu
4222
3392/2111
6310/2141 přesun disponibilních prostředků na lépe úročený účet

5
100
138
1
5

VYDÁNÍ
les - nová výsadba
silnice - nákup ostatních služeb

1039/5169 v příštím opatření bude vyrovnáno dotací od KÚPK
2212/5169 přesun na účet 2212/5171

61
-49,1

silnice - oprava
KZ - materiál
KZ - zhodnocení budovy- stavby
SK – příspěvek

2212/5171
3392/5139
3392/6121 oprava střechy budovy pohostinství
3412/5222 příspěvek SK Nezbavětice na oplocení hřiště

49,1
1,222
240
37,3

práce - nové pozemky
DHDM
úroky z úvěru

3639/5169 projekt přeložky vedení O2 Telefónica
6171/5137 závora na lesní cestě do Starého Plzence
6171/5141 úvěr bez sankcí splacen o půlrok dříve

7
9,48
-1,7

nákup ostatních služeb
opravy a udržování
nespecifikované rezervy

6171/5169 náklady na SW spojené se zavedením majetkových odpisů
6171/5171 objekt bývalé kovárny – nový okap
6171/5901 detailní výpis odevzdán finančnímu výboru

BILANCE OPATŘENÍ v tis. Kč

25
3,438
-16,636

-117,104
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