OBEC JESENÍK NAD ODROU
Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2/2017
Schvalovací orgán: Zastupitelstvo obce Jeseník nad Odrou
Datum: 22. 2. 2017
Předkládá: starosta obce, účetní
Zastupitelstvu obce se předkládá návrh rozpočtového opatření:
1. Příjmy
Příjmová stránka rozpočtu před provedením rozpočtového opatření činila 31,000.000 Kč.
V příjmech byly navýšeny daňové položky o 50 tis. Kč z důvodu lepšího výběru daní. U dotace z úřadu práce
byla částka navýšena o novou smlouvu a dodatky ke stávajícím smlouvám o poskytnutí dotace o 205 tis. Kč.
U dotace na hospodaření v lesích byla částka dopočítána na skutečnou výši přiznané dotace. Dále bychom měli
obdržet doplatek dotace na zateplení tělocvičny ve výši 36 tis. Kč. V příjmech byly o 3 tis. Kč upraveny § 3511
přeplatky na energiích a v § 3639 o 28 tis. Kč příjmy z prodeje pozemků. Konsolidační položka vnitřních převodů
byla upravena o 10 mil. Kč.
Příjmová stránka po provedeném rozpočtovém opatření činí 41,309.602 Kč.
2. Výdaje
Výdajová stránka rozpočtu před provedením rozpočtového opatření činila 32,366.886 Kč.
Změny ve výdajích se týkaly těchto §:
§ 2212 rekonstrukce místní komunikace u mlýna, kolem mlýnského rybníku
§ 3392 oprava stolů a židlí v KD, oprava jeviště v KD Blahutovice z důvodu poškození plísní, oprava restaurace
v Blahutovicích a doplatek rekonstrukce KD v Polouvsí
§ 3412 dofinancování výdajů na zateplení tělocvičny, v původním rozpočtu počítáno s celou částkou 242 tis.
Kč, část byla zaplacena již v r. 2016, zapojení výdaje na nákup ohřívače vody (v r. 2016 se realizace nestihla
provést)
§ 3421 doplnění dětských prvků na dětských hřištích
§ 3612 oprava se týká 2 bytů v povodňovém bytovém domě v Jeseníku nad Odrou č. p. 300 z důvodu prasklého
odpadu
§ 3613 výdaje na zpracování energetických štítků budov v pronájmu
§ 3631 výdaje současných svítidel za LED svítidla v m. č. Hůrka a Blahutovice
§ 3635 výdaje na změnu územního plánu a zpracování Územní studie Jeseník nad Odrou – lokalita Z1
§ 3639 dotace z úřadu práce na VPP a výdaje na nákup pozemků
§ 5311 výdaje na přestupkovou komisi – MÚ Nový Jičín, dle skutečnosti
§ 6399 výdaje na platby DPH finančnímu úřadu – nárůst za 4Q/2016 z důvodu prodeje pozemků v areálu Agro
Jesenicko a.s.
Konsolidační položka vnitřních převodů byla upravena o 10 mil. Kč.
Výdajová stránka po provedeném rozpočtovém opatření činí 46,211.826 Kč.

3. Financování
Financování před provedením rozpočtového opatření činilo 1,366.886 Kč.

Ve financování byly zapojeny prostředky z minulých let ve výši 3,535 tis. Kč na vykrytí výdajů, o které převyšují
plánové příjmy. Ostatní položky financování nebyly upravovány.
Financování po provedeném rozpočtovém opatření činí 4,902.224 Kč.

Příloha: tabulková část

