Zpráva k rozpočtovému opatření č. 3
Plnění příjmové stránky rozpočtu
daňové příjmy:
schválený rozpočet
z toho uskutečněno

1.502.200,- Kč
1.679.690,- Kč (111,8%)

daň z příjmů ze závislé činnosti
daň z příjmů fyzických osob
daň z příjmů fyz. osob z kapitál. výnosů
daň z příjmů právnických osob
DPH
daň z nemovitosti
odvod loterií

121,3 %
101,3 %
110,6 %
103,8 %
127,5 %
64,8 %
122,6 %

- předpokládané rozpočtové příjmy jsou tedy již překročeny s výjimkou daně z nemovitostí, u které
část vlastníků pozemků nepodala v souvislosti s digitalizací katastru daňové přiznání
zůstatky na bankovních účtech obce ke dni 16. 9. 2013
– ČSOB
626.627,- Kč
– ČNB
57.374,- Kč
– MPÚ
760.421,- Kč
celkem
1.444.424,- Kč

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3
Třetí rozpočtové opatření na straně příjmů zohledňuje skutečné daňové výnosy (vyšší oproti
předpokladu díky změně rozpočtového určení daní a díky aktualizaci počtu obyvatel trvale
hlášených v obci). Dále pak je zahrnuta dotace na předčasné volby do PSP ČR a některé další menší
položky.
Vydání zahrnují především náklady spojené s vybudováním dvou nových kanalizačních vpustí nad
sportovním areálem a drenáží u nové trafostanice. Dále byly vyčleněny prostředky na projekční
přípravu rozšíření veřejného osvětlení v příštím roce a dodatečně na již proběhnuvší volby do PSP
ČR. Významem i rozsahem největší položkou však je částka 135 tisíc vyčleněná na pořízení
traktoru značky Zetor, typ 5645, který by nadále měl sloužit k zajištění většiny prací souvisejících s
údržbou veřejných prostranství atd.
celková bilance rozpočtu včetně opatření:
rozpočtové příjmy souhrnně
rozpočtová vydání souhrnně

2.428.170,- Kč
2.189.750,- Kč

saldo

+ 238.420,- Kč

Obec Nezbavětice
Nezbavětice 80, 332 04 Nezvěstice, Plzeň – město

Rozpočtové opatření č. 3
Předloženo k projednání na zasedání zastupitelstva dne 28.11.2012

paragraf
PŘÍJMY
daň z přidané hodnoty
neinvestiční transfery ze všeobecné
pokladny státního rozpočtu
lesní hospodářství
provoz kulturního zařízení
komunální služby a územní rozvoj jinde
nezařazené (pronájem, prodej pozemků a
movitých věcí; věcná břemena)

poznámka

částka

1211

již na účtu obce

170

4111

dotace – volby do PSP ČR

21

1032
3392

kalamitní těžba

5,2
0,3

3639

věcná břemena

14,3

VYDÁNÍ
lesní hospodářství
silnice opravy a údržba

1032
2212

odvádění a čistění odpadních vod

2321

ostatní záležitosti kultury
nebytové hospodářství
veřejné osvětlení
pohřebnictví
komunální služby a územní rozvoj jinde
nezařazené (pronájem, prodej pozemků a
movitých věcí; věcná břemena)
péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
činnost místní správy
ostatní činnosti jinde nezařazené

3399
3613
3631
3632

volby souhrnně v rozpočtovém období

6110

BILANCE OPATŘENÍ v tis. Kč

8115

3639
3745
6171
6409

2,3
-10,1
nové kanalizační vpusti a
související zemní práce u
hřiště
přesunuto na jaro 2014

geodetické práce, pořízení
traktoru

rezervy
mimořádné volby do PSP
ČR

30,4
-2,08
-7
15,15
1
143,4
11
3,9
5
13,42

4,41
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