
obec Dománovice

Rozpočtové opatření č.3

Tento návrh vypracovala účetní obce Lenka Patočková, jako podklad pro jednání

finančního výboru a ZO Dománovice.

Rozpočtovou změnu je nutné provést z důvodů běžného chodu obce.

Schválený rozpočet se upraví následovně:

viz příloha

Rozpočet po rozpočtové změně č.3 bude přebytkový a to na straně příjmu ve výši
2 537 2O0,-Kč a na straně výdajů 2 O33 257,-Kč. Původní rozpočet byl ve výši
2 385 000,-Kč na straně příjmů a 1 981 821,- na straně výdajů.

ZO projednalo a schválilo rozpočtové opatření č.3 na svém zasedání dne: q. Q. Aéa

Vypracovala:

Lenka Patočková - účetní obce ing. Květoslava Vedralová - starostka
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Licence: W86Z UXNDR003 (01012020)

$
ROZPOČTOVÍ DOKLAD
- Výpis zápisů

číslo: o0oooooo3
Druh: 3

tčo: 473707
Název: Obec Dománovice

Datum dokladu: 2020108125
Su Au OdPa Pol Zj Uz Orj Org

231 4111
Md

150 000,00
Dal

0,00

23 000,00

5 000,00

3,100,00

19 236,00

99 664,00

,l50 000,00

jednorazovy prispevek ze SR
Základní běžný účet územnich samosprávných celkú;Rozpočtový repřezentant:-;Bez ODPA:Neinvestíční přiaté transf.z všeob.pokl.správy SR;-;-;-;-

231 006112 5023 0,00
odmeny zastupitelstvo
Základní běžný účet územních samosprávných celkú:Rozpočtový reprezentant:-:Zastupitelstva obcí;Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů;-;-;-;-

231 006112 5032 0,00
ZP zastupitelstvo
Základní běžný účet územníCh samosprávných celků;Rozpočtový reprezer}tant;-;Zastupitelstva obci;PoVinné poj_na Veřejné zdravotní pojištění:-;-;-:-

231 004379 5,169 0,00
pedikerske sluzby
Základní běžný účet územních samosprávných celků:Rozpočtový reprezentant:-:Ostatní služby a činnosti v obtasti soc. prevence;Nákup ostatních služeb;-,-;-;-
231 002221 5193 0,00

dopravni obsluznost
Základní běžný účet územnich samosprávných celků;Rozpočtový reprezentant;-;Provoz veřejné silnični dopravy:Výdaje na dopravní územní obstužnost;-;-i:-
231 81 15 0,00

ZákladnÍ béŽný ÚČet ÚzemníCh samosprávných Celků;Rozpočtový reprezentant;-:Bez oDPA;Změny stavú krátkodobých prostředků na bank.účtech;-;-;-;-
Souěet za doklad :

D atu m z áz n am u : 2020/09/07
Záznam provedl: Patočková Lenka

150 000,00
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