Zpráva k rozpočtovému opatření č. 2/2015
Plnění příjmové stránky rozpočtu
daňové příjmy:
schválený rozpočet
z toho uskutečněno

1.689.200,- Kč
580.170,- Kč (34,35%)

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

41,47 %
134,24 %
48,75 %
38,04 %
36,13 %
3,11 %
34,29 %

zůstatky na bankovních účtech obce ke dni 29. 4. 2015
– pokladna
44.065,- Kč
– ČSOB
2.083.688,- Kč
– ČNB
18.328,- Kč
– MPÚ
773.174,- Kč
celkem
2.919.256,- Kč

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření
Druhé rozpočtové opatření v roce 2015 na straně příjmů zahrnuje spoluúčast občanů na rozšíření
dešťové kanalizace realizované v dubnu tohoto roku
Ve výdajích jsou zařazeny náklady na technický dozor při rozšíření kanalizace, náklady na úpravy v
areálu sportoviště v souvislosti s dokončením víceúčelového hřiště (sítě, osvětlení), oprava výdajů
na rozšíření plynového řadu v ulici pod hřištěm, je doplněn výdaj spojený s pronájmem prostorů pro
umístění komunální techniky a zvýšen příspěvek SDH Nezbavětice jako náhrada za čerpání z této
kapitoly, které iniciovala obec, a sice nákup výkonného kalového čerpadla a příslušenství k němu.
S ohledem na informace Ministerstva financí je nutno počítat s poklesem příjmu u daně z přidané
hodnoty. Nejvyšší možný výpadek činí 150 tisíc Kč, pravděpodobně se však bude jednat o nižší
částku.
celková bilance rozpočtu včetně opatření:
rozpočtové příjmy souhrnně
rozpočtová vydání souhrnně

3.198.570,- Kč
2.250.240,- Kč

saldo

+ 948.335,- Kč

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

Rozpočtové opatření č. 2
Předloženo k projednání na zasedání zastupitelstva dne 29.4.2015

paragraf

poznámka

částka

PŘÍJMY
2321

spolupodíl občanů na
rozšíření dešťové kanalizace

odvádění a čistění odpadních vod

2321

technický dozor – rozšíření
dešťové kanalizace

3,6

sportovní zařízení v majetku obce

3412

příslušenství nového víceúčelového hřiště

83,5

výstavba a údržba místních inženýrských
sítí

3633

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

3639

požární ochrana - dobrovolná část

5512

10

BILANCE OPATŘENÍ v tis. Kč

8115

-65,65

odvádění a čistění odpadních vod

42,95

VYDÁNÍ

6,5
nájemné – garážování komunální techniky

5

