
Sdružení obcí pro nakládání s odpady, Čížkovice - Želechovice 48, 410 02 Lovosice

ROZPOČTOVÉ ZMĚNY ROKU 2017

Rozpočtového opatření č. 3/2017 ze dne 15. 12. 2017 
 - změna závazných ukazatelů schváleného rozpočtu 

SÚ AÚ odd.par. pol. org. pozn. ke změně rozpočet_2 změna rozpočet_3

231 10 3725 6121 3 PD na rekonstrukci kom. 1 478 52 1 530

231 10 3725 6130 přesun invest. do 2018 2 900 -2 900 0

celkem kapitálové výdaje 4 378 -2 848 1 530

231 10 3724 dle očekávaných výdajů 1 800 -125 1 675

231 10 3725 dle očekávaných výdajů 4 102 86 4 188

231 10 6310 dle očekávaných výdajů 14 -13 1

celkem běžné výdaje 5 916 -52 5 864

BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM 10 294 -2 900 7 394

231 10 6330 4131 2 převod prostřed. z BÚ HČ 13 784 -2 900 10 884

celkem příjmy 13 784 -2 900 10 884

Rozpočtované příjmy celkem 15 184 -2 900 12 284

Rozpočtované výdaje celkem 15 184 -2 900 12 284

V souladu s ustanovením §16, bod 1c)zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočt. pravidlech územních rozpočtů

dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích

(např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

Rozpočet příjmů a výdajů i po schválení rozpočtového opatření č. 3 zůstane vyrovnán a to ve výši 

12 284 tis. Kč.  Rozhodnutí o nákupu pozemků se přesouvá do následujícího roku, proto nulování

kapitálových výdajů této položky a současně ponížení příjmů ve výši nerealizovaných výdajů.

Úprava běžných výdajů jednotlivých odd.par. dle očekávané skutečnosti.

Schváleno radou SONO dne 15.12.2017 na základě usnesní členské schůze ze dne  23.11.2017 - ČS/2017

k bodu 16) zápisu.

Rozpočtové opatření bylo zveřejněno na úřední desce svazku (vjezd do areálu "SONO") a v elektronické

podobě na webových stránkách www.skladkasono.cz na níže uvedeném odkazu

http://www.skladkasono.cz/111-article-rozpoctove-opatreni.

Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v provozní budově areálu zařízení "SONO" na ekonomickém

odboru "SONO PLUS", s.r.o., na adrese obec Čížkovice, část obce Želechovice čp. 48.

Zpracoval: Zubáková V. 

Pozn.

rozpočet_2 = schválený rozpočet po rozpočtovém opatření č.2/2017

změna_3 = rozpočtové opatření č. 3/2017

rozpočet_3 = schválený rozpočet po rozpočtovém opatření č. 3/2017

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

PŘÍJMY

REKAPITULACE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU:

BĚŽNÉ VÝDAJE


