Obec Radonice
Rada obce
Zápis č. 2.9/2018 ze schůze Rady obce
konané dne 19. 12. 2018 na obecním úřadě v Radonicích
Upozornění: tento zápis ze schůze rady obce je uložen na obecním úřadě, zápis bez údajů,
jejichž zveřejnění znemožňuje zákon, je vyvěšen na internetových stránkách obce.
Schůze byla zahájena v 18.00 hodin.
Přítomno:
4 členové
Omluveni:
Jan Stypola
Předsedající: Ing. Stanislav Němec, MBA
Kontrola plnění usnesení:
Žádné usnesení ke kontrole.
Pořad jednání:
2.9/1 Rozpočtové opatření č. 5
2.9/1 Rozpočtové opatření č. 5
Starosta obce informoval Radu o vývoji rozpočtu před koncem roku, na výdajové straně bude
oproti schválenému rozpočtu výsledek lepší cca o 2 mil. Kč zejména v důsledku úspory při
stavbě komunikací v ulici Krátká. Z účetních důvodů však navrhuje přijmout Rozpočtové
opatření č. 5/2018, které při zachování celkové částky výdajů upravuje výši několika
výdajových paragrafů v souvislosti se skutečným stavem jejich čerpání. Snižují se tak
rozpočtové výdaje v paragrafu 2221 „Provoz veřejné silniční dopravy“ z částky 500 tis. Kč na
částku 320 tis. Kč, stejně tak se snižuje suma v § 3631 „Veřejné osvětlení“ z 600 tis. Kč na
520 tis. Kč. Celkově se tedy z těchto paragrafů přesouvá částka 260 tis. Kč, z nichž 10 tis. Kč
přechází do § 3316 „Radonické listy“, který se tak navyšuje z částky 40 tis. Kč na 50 tis. Kč,
a 250 tis. Kč se pak přesouvá do § 6171 „Činnost místní správy“, který se navyšuje z částky
5.500 tis. Kč na 5.750 tis. Kč. Celková bilance rozpočtu zůstává zachována.
Hlasování:
Pro: 4

Proti:

0

USNESENÍ č. 2.9/2018
z jednání Rady obce Radonice, konaného dne 19. 12. 2018
Rada obce Radonice přijímá toto usnesení:

A. Schvaluje:
Bod 2.9/1
- Rozpočtové opatření č. 5/2018, podle přílohy č. 1, kterým se přesouvají rozpočtové
výdaje mezi jednotlivými paragrafy:
1. Rozpočtové výdaje:
a) § 2221 „Provoz veřejné silniční dopravy“ z částky 500 tis. Kč na částku 320 tis.
Kč,
b) § 3316 „Radonické listy“ z částky 40 tis. Kč na částku 50 tis. Kč,
c) § 3631 „Veřejné osvětlení“ z částky 600 tis. Kč na částku 520 tis. Kč,
d) § 6171 „Činnost místní správy“ z částky 5.500 tis. Kč na částku 5.750 tis. Kč.
Celková bilance rozpočtu se nemění.

….…………….……………………
Ing. Stanislav Němec, MBA
starosta obce

Příloha č. 1

