
Rozpočtové opatření č. 6/2019 

V příjmech: 

-na NEINVESTIČNÍ DOTACI snížit rozpočet o částku                                                         - 8.000,- Kč 

(jedná se o snížení dotace na provoz cyklobusů-Mírová pod Kozákovem)                                                        

-na NEINVESTIČNÍ DOTACE zařadit částku                                                                   + 161.600,- Kč 

(jedná se o doplatek dotace od Hrubé Skály na opravu MK a chodníku                                

v Mikroregionu Český ráj)                                                                                                                                            

-na NEINVESTIČNÍ DOTACI snížit rozpočet o částku                                                      - 21.383,- Kč 

(jedná se o vratku nevyčerpané dotace Královéhradeckému kraji – cyklobusy)                                                               

-na INVESTIČNÍ DOTACE zařadit částku                                                                     + 1,503.018,- Kč                       
(jedná se o dotaci ze SFŽP na kompostéry a štěpkovače)                                                                                     

-na INVESTIČNÍCH DOTACÍCH snížit rozpočet o částku                                          -  1,435.018,- Kč                         

(jedná se o vratky obcím Vyskeř 527.377,- a Hr. Skála 907.641,- – kompostéry a štěpkovače)         

Ve  výdajích: 

-na NEINVESTIČNÍ VÝDAJE zařadit částku                                                                     + 797.608,- Kč 

(jedná se o vratky obcím Kacanovy, Troskovice, Karlovice, Olešnice a Vyskeř-                                                 

-oprava MK a chodníku v Mikroregionu Český ráj)                                                                                                 

-na kapitole KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ zařadit částku                       + 60.219,- Kč 

(jedná se o zajištění dopravní obslužnosti – LBK  59.804,- Kč - položka 5323                                                                    

a provoz cyklobusu ve Středočeském kraji  415,- Kč – položka 5193)                                                  

-na kapitole KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ snížit rozpočet o částku       - 60.219,- Kč 

(jedná se o snížení na položce 5169 – služby)                                                                                                            

-na kapitole SILNICE snížit rozpočet o částku                                                               - 634.833,- Kč 

(jedná se o opravu MK a chodníku v Mikroregionu – oprava RO č. 3)                                                       

-na INVESTIČNÍ VÝDAJE zařadit částku                                                                            + 68.257,- Kč 

(jedná se o kompostéry a štěpkovače)                                                                                                                                                                                                                                     

-na položku POHOŠTĚNÍ zařadit částku                                                                             + 6.000,- Kč 

(jedná se o překročení rozpočtu)                                                                                                                                                                                  

-na položku SLUŽBY PENĚŽNÍCH ÚSTAVŮ zařadit částku                                               + 1.000,- Kč 

(jedná se o poplatky ČSOB – překročení rozpočtu)                                                                                              

-na položku SLUŽBY PENĚŽNÍCH ÚSTAVŮ zařadit částku                                                  + 500,- Kč 

(jedná se o pojištění štěpkovačů)                                                                                                                    

-na položce SLUŽBY snížit rozpočet o částku                                                                    - 7.500,- Kč 

(jedná se o nevyčerpaný rozpočet)                                                                                                                   

-na INVESTIČNÍCH VÝDAJÍCH snížit rozpočet o částku                                                - 229.900,- Kč 

-na NEINVESTIČNÍCH VÝDAJÍCH snížit rozpočet o částku                                             - 41.915,- Kč 

(jedná se o „Nákup společné techniky“ – Hr. Skála – proběhne až v r . 2020)                                                                                                     

PŘÍJMY celkem:     + 200.217,- Kč                                                                                                                          

VÝDAJE celkem:       - 40.783,- Kč                                                                                                                              

FINANCOVÁNÍ:      + 241.000,- Kč 

Ve Vyskři  7.11.2019                                                                            Vypracovala:  Brzobohatá L.            

Rozpočtové opatření č. 6/2019 bylo schváleno Shromážděním starostů Mikroregionu Český ráj 

dne 7.11.2019 usnesením č. 16f)  

                                                                                                                                                        


