Zpráva k rozpočtovému opatření č. 1/2015
Plnění příjmové stránky rozpočtu
daňové příjmy:
schválený rozpočet
z toho uskutečněno

1.689.200,- Kč
363.700,- Kč (21,53%)

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

28,67 %
123,35 %
35,99 %
6,03 %
28,11 %
2,05 %
19,27 %

zůstatky na bankovních účtech obce ke dni 16. 9. 2013
– ČSOB
2.587.239,- Kč
– ČNB
13.806,- Kč
– MPÚ
771.082,- Kč
celkem
3.377.989,- Kč

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření
První rozpočtové opatření v roce 2015 na straně příjmů zahrnuje prodej pozemku kat.č. 47/42
určeného k výstavbě RD, dále pak příspěvek občanů na rozšíření plynového řadu v ulici pod
hřištěm.
Hlavní položky výdajů jsou výdaje spojené s vylepšením lesních porostů vysazovaných v loňském
roce a dále pak s výsadbou holiny v nově zakoupených lesních pozemcích. Nejvýznamnější
položkou je výdaj 446,5 tisíc Kč spojený s rozšířením dešťové kanalizace pro napojení parcel kat.č.
55 a 56, 49/5, 49/6 a sousedních. Zahrnuty jsou také výdaje spojené s odbahněním rybníčku nad
Roupínem, dokončením druhé etapy víceúčelového hřiště (pro nepřízeň počasí byly některé zemní
práce dokončeny až v průběhu zimy), příspěvek SK Nezbavětice na pořízení nového zahradního
traktoru, platby daní z nabytí nemovitých věcí a koupě drobných pozemků v k.ú. Nezbavětice.
celková bilance rozpočtu včetně opatření:
rozpočtové příjmy souhrnně
rozpočtová vydání souhrnně

3.157.020,- Kč
2.141.640,- Kč

saldo

+ 1.015.38,- Kč

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

Rozpočtové opatření č. 1
Předloženo k projednání na zasedání zastupitelstva dne 19.3.2015

paragraf

poznámka

částka

výstavba a údržba místních inženýrských
sítí

3633

spolupodíl občanů na
rozšíření plynového řadu v
ulici pod hřištěm

45

komunální služby a územní rozvoj jinde
nezařazené (pronájem, prodej pozemků a
movitých věcí; věcná břemena)

3639

prodej parcely kat.č. 47/42

961,62

lesní hospodářství

1032

vylepšení porostů, výsadba
holiny v nově zakoupeném
lese

35

odvádění a čistění odpadních vod

2321

vodní díla v zemědělské krajině

2341

sportovní zařízení v majetku obce

3412

ostatní tělovýchovná činnost

3419

výstavba a údržba místních inženýrských
sítí

3633

PŘÍJMY

VYDÁNÍ

komunální služby a územní rozvoj jinde
nezařazené (pronájem, prodej pozemků a
movitých věcí; věcná břemena)

3639

BILANCE OPATŘENÍ v tis. Kč

8115

rozšíření kanalizace pro
připojení domů č.p. 66, 79
a sousedních parcel
odbahnění rybníčku nad
Roupínem, zpevnění hráze
a úprava okolí
druhá etapa víceúčelového
hřiště a vícepráce (oprava
příkopů v sousedství nově
zřízeného hřiště)
příspěvek SK Nezbavětice
na pořízení sekačky Stiga
6102HW na údržbu hřiště
rozšíření plynového řadu v
ulici pod hřištěm
platba daně z nabytí
nemovitých věcí, koupě
drobných pozemků v katastru obce

446,5

36,3

79,099

44
123

62,94

179,78

