Zpráva k rozpočtovému opatření č. 3/2015
Plnění příjmové stránky rozpočtu
daňové příjmy:
schválený rozpočet
z toho uskutečněno

1.689.200,- Kč
1 575.940,- Kč (93,30%)

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

94,80 %
241,19 %
115,26 %
116,02 %
81,20 %
92,31 %
98,01 %

zůstatky na bankovních účtech obce ke dni 23. 9. 2015
– pokladna
13.389,- Kč
– ČSOB
3.364.653,- Kč
– ČNB
40.935,- Kč
– MPÚ
zrušen rozhodnutím fin. výboru
celkem
3.418.978,- Kč

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření
Třetí rozpočtové opatření v roce 2015 na straně výdajů zahrnuje především náklady na zpevnění
plochy pod kontejnery na tříděný odpad a opravu vozovky před garáží KZ (jedná se o vícenáklady
nad rámec příslušného rozpočtového paragrafu), dále pak projekční činnost související s
rekonstrukcí kanalizace v ulici k hasičské zbrojnici (projekt přeložky sdělovacího vedení a projekt
ve stupni RDS pro kanalizaci samotnou), a dále náklady na realizaci osvětlení nového hřistě s
pevným povrchem ve sportovním areálu.
Daňové i jiné příjmy jsou plněny dle předpokladu, viz výše.
celková bilance rozpočtu včetně opatření:
rozpočtové příjmy souhrnně
rozpočtová vydání souhrnně

3.245.370,- Kč
2.372.240,- Kč

saldo

+ 873.135,- Kč

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

Rozpočtové opatření č. 3
Předloženo k projednání na zasedání zastupitelstva dne 24.9.2015

paragraf

poznámka

částka

PŘÍJMY
lesní hospodářství

1032

40,00

provoz kulturního zařízení

3392

6,80

VYDÁNÍ
silnice opravy a údržba

2212

odvádění a čistění odpadních vod

2321

provoz kulturního zařízení

3392

sportovní zařízení v majetku obce

3412

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

BILANCE OPATŘENÍ v tis. Kč

zpevněná plocha před KZ
a pod kontejnery na tříděný odpad
projekční činnost – dešťová kanalizace
oprava čerpadla
osvětlení a sítě kolem hřiště

23,00
33,00
7,00
40,00

3639

daně z nabytí nemovitých
věcí

11,00

6171

údržba účetního software

8,00

8115

-75,20

