Obec Příšovice
IČO 00263125
Příšovice 60, 463 46 Příšovice, tel. 485 177 025, 482 728 014-5
e-mail : prisovice@email..cz
Rozpočtové opatření č. 3/2018
1. Povýšení příjmů o 126.000,-- Kč dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje na projekt
„Zpracování DSP cyklostezky podél komunikace 610 Příšovice – Přepeře
2. Povýšení příjmů o 1.021.323,49 Kč – dotace z MŽP na zlepšení tepelně tech.parametrů COOP
a snížení příjmů o tuto částku z „Činnosti místní správy“
3. Povýšení příjmů o 80.000,-- Kč prodeje knihy „Ostatní zálež.kul.“ a snížení příjmů o tuto částku
„ z „Činnost místní správy“
4. Povýšení výdajů o 730.000,-- Kč na neinvestiční příspěvek pro ZŠ (chyba v rozpisu Návrhu
rozpočtu)
5. Povýšení příjmů o 3.892.055,-- Kč navýšení dotace na akci „Revitalizace Příšovky II“ a ve
výdajích použití této částky na realizaci této akce.
6. Povýšení výdajů o 836.245,-- Kč na „Revitalizaci Příšovky II“.
7. Snížení výdajů o 420.000,-- Kč neuskutečněné akce „Impregnace střechy Bičíkova statku“ a
„Agáta na Cecilce“ a o povýšit výdaje o částku 280.000,-- Kč povýšit náklady na par. 3319
„Ostatní záležitosti kultury“, o 70.000,-- Kč bytové hosp., o 20.000,-- Kč „Požární ochrana“, o
50.000,-- Kč na Činnost místní správy“
8. Snížení výdajů o 2.800.000,-- Kč (Cyklostezka) a povýšení výdajů o tuto částku na
„Revitalizaci Příšovky II“.
9. Snížení výdajů o 270.000,-- Kč (ZŠ – multifunkční hřiště + projekt rekonstrukce soc.zař.)
a povýšení výdajů na „Revitalizaci Příšovky II“.
10. Povýšení příjmů o 248.877,-- Kč – vratka dotace z MR Jizera.
11. Povýšení příjmů o 111.000,-- Kč – úhrada ½ nákladů od obce Přepeře na akci „Cyklostezka“
12. Povýšení příjmů o 113.000,-- Kč – vyrovnání pohledávky z minulých let od SVČK.
13. Snížení výdajů o částku 310.000,-- Kč neuskutečněné akce ( DPS oprava balkonů,Sběrné místo)
a povýšení výdajů o tuto částku na výdaje spojené s akcí „Revitalizace Příšovky II“
Příjmy celkem : 598.877,00 Kč
Výdaje celkem : 1.566.245,00 Kč
Financování :
967.368,00 Kč
Příšovice : dne 3.9.2018
Zpracovala : Zuzana Jírová

Příjmy celkem : 4.490.932,00 (nepřičtena RZ.bod 5)
Výdaje celkem : 5.458.300.00 (nepřičtena RZ bod 5)
Financování :
967.368,00

