OBEC JESENÍK NAD ODROU
Důvodová zpráva k Rozpočtovému opatření č. 5/2019
Schvalovací orgán: Zastupitelstvo obce Jeseník nad Odrou
Datum: 26. 8. 2019
Předkládá: starosta obce, účetní
Zastupitelstvu obce se předkládá toto rozpočtové opatření:
1. Příjmy
Příjmová stránka rozpočtu před provedením rozpočtového opatření činila 38 489 505 Kč.
V příjmech byla upravena daň z příjmů právnických osob za obec podle skutečnosti. U poplatku za užívání
veřejného prostranství došlo k přeúčtování do § 3639 z důvodu pronájmu pozemků podnikateli provozující
pouťové atrakce (neplatí poplatek, ale nájemné). U dotace na oplocenky byla změněna rozpočtová položka
poskytovatele dotace. U lesního hospodářství došlo k navýšení z důvodu vyšších tržeb za prodej dřeva.
U dopravní obslužnosti proběhlo vyúčtování z minulého roku a vrácení přeplatku. U komunálních služeb došlo
k nárůstu z důvodu prodeje a nájmu pozemků.
Příjmová stránka po provedeném rozpočtovém opatření činí 38 297 735 Kč.
2. Výdaje
Výdajová stránka rozpočtu před provedením rozpočtového opatření činila 38 489 505 Kč.
V § 2212 se navyšují výdaje na zpevnění komunikací v Jeseníku u Juřiců (pod separačním dvorem), u zámku
před Míčkovým, v Polouvsí u Konečných a u p. Machla. U bytovek bude část komunikace v asfaltu. Část výdajů
již v byla zapojena v rozpočtu. K dnešnímu dni není ještě oceněna komunikace u Gazdů v Jeseníku. V § 2219
se zapojují výdaje na parkoviště u bytovek a bezbariérový přístup k bytovému domu č. p. 300 v Jeseníku.
§ 2321 je navýšen o opravu kanalizace u MŠ Jeseník. V § 3399 dochází k navýšení o plánované setkání rodáků
v Německu. U výdajů na sběr a svoz odpadů sk. 372X dochází jen k přesunu mezi jednotlivými druhy odpadů.
Celkové výdaje na odpady se nemění. U místní správy dochází k navýšení výdajů na platy a zákonné odvody
z důvodu nástupu nového zaměstnance na úklid, který bude ještě 3 měsíce společně s původním
zaměstnancem a navýšení částky 50 tis. Kč na půjčky ze sociálního fondu. V § 6310 dochází k navýšení
z důvodu zavedení karetních plateb v pokladně obecního úřadu. § 6399 je snížen o rozdíl mezi rozpočtovanou
a skutečnou výši daně z příjmů právnických osob za obec (viz. v příjmech pol. 1122). Do rozpočtu se zapojuje
zbytek rozpočtové rezervy.
Výdajová stránka po provedeném rozpočtovém opatření činí 39 712 447 Kč.
3. Financování
Financování před provedením rozpočtového opatření činilo 0 Kč.
Ve financování byl zapojen zůstatek bankovního účtu z minulých let ve výši 1 414 712 Kč.
Kladné financování
Záporné financování

Příloha: tabulková část

+ 3 217 570 Kč (zapojení zůstatků)
- 1 802 858 Kč (splátky úvěru)

