
         PŘÍLOHA č. 4 
Závěrečný účet obce za rok 2009 

 

Přehled rozpočtových opatření r. 2009 

 
RO 1/2009/ZO_1 

- daň z příjmů právnických osob za obce 

- účelová dotace volby do Evropského parlamentu (RO KLrÚ č. 10008) 

- dotace na veřejně prospěšné práce ( ESF - RLZ) 

- přesuny ve výdajích dle rozhodnutí RO (pořízení 2 elektrických kotlů do  školní jídelny ZŠ a 

příspěvek ZŠ Lubná na pořádání florbalového turnaje) 

- povýšení výdajů - vybudování hřiště s umělým povrchem u ZŠ Dolní Újezd (spoluúčast k dotaci z 

Krajského úřadu Pardubického kraje) 

 

RO 2/2009/ZO_2 

zapojení navýšených příjmů - granty Pardubického kraje na Sportovní klub a vybudování hřiště s 

umělým povrchem u ZŠ Dolní Újezd, úroky z termínovaných vkladů, finanční vypořádání 

Mikroregion Svitavsko 

- snížení očekávaných výnosů DPFO podávajících daňové přiznání (dle aktualizace daňové predikce a 

skutečnosti 1.pol. r. 2009) 

- přesuny ve výdajích - povýšení příspěvku ZŠ Dolní Újezd - vlastní zdroje ke schválenému grantu na 

sportovní klub, dotace na výstavbu, vybavení a zahájení provozu hospice v Chrudimi 

- dotace na veřejně prospěšné práce 

- termínované vklady - konsolidační položky (převody úroků z termínovaných vkladů), financování - 

aktivní krátkodobé operace řízení likvidity 

 

 RO 3/2009/RO_1 

Rozpočtové opatření RO (usnesení 71/2009) v rámci  kompetencí schválených ZO (usnesení 16/2009, 

bod B1) 

- přesuny ve výdajích (smlouva o poskytnutí finančního daru obci Polom, postižené záplavami - dle 

RO 70/2009) 

- upřesnění položek přijatých grantů Pardubického kraje(projekt "Sportovní klub" a projekt "Hřiště s 

umělým povrchem u ZŠ DÚ") 

- dotace na úhradů nákladů za uskutečněné zásahy jednotek SDH v 11-12/2008 - RO KrÚ č.117 - 

posílení příjmů i výdajů 

 

RO 4/2009/ZO_3 

- snížení očekávaných příjmů z  DPPO  a snížení rozpočtovaných investičních výdajů ZŠ 

- dotace na veřejně prospěšné práce, NIV dotace MV ČR na CzechPOINT, účelová investiční dotace 

KrÚ Pardubice na projektovou dokumentaci na akci "kanalizace a ČOV Dolní Újezd" 

- zapojení navýšených příjmů (prodej palivového dřeva, prodej železného šrotu) na úhradu zvýšených 

nákladů (péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň)  

- příspěvek Mikroregionu Litomyšlsko - Desinka na financování akce "Úpravy veřejných prostranství 

v regionu Desinka - obec Dolní Újezd" 

- přesuny ve výdajích - upřesnění § a položky RS (víceúčelové hřiště u ZŠ, finanční dar na vybavení 

Hospice Chrudim) 

 

RO 5/2009/ZO_4 

Dotace od ÚP na VPP 

Zapojení navýšených příjmů ke krytí výdajů (pojistné události - DPS, M26, údržba po obci; tisk 

Obecních novin) 

 

RO 6/2009/ZO_5 

Posílení příspěvku na provoz zřízené p.o. ZŠ Dolní Újezd (elektrická energie, oprava poruchy na 

vodovodní přípojce) 

Poskytnutí dotace TJ SOKOL Dolní Újezd na pokrytí ztráty z provozování koupaliště 

Knihovna - přesun ze mzdových prostředků do provozních výdajů (regionální funkce knihovny) 

Přesuny ve výdajích mezi § - zálohy na elektrickou energii, přepojení vodovodních přípojek, tisk 

Obecních novin, volby do EP (náklady nepokryté z dotace) 



Zapojení úspory - sleva na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku 

zaměstnanosti 

NIV dotace MV ČR - projetk Integrovaného operačního programu - zabezpečení provozu kontaktních 

míst veřejné správy Czech POINT - závěrečné vyúčtování (vratka nevyčerpaných prostředků) 

Dotace na VPP 

Zapojení navýšených příjmů (úroky z termínovaných vkladů, příjmy z poskytování služeb DPS, 

správní poplatky, DPFO z kapitálových výnosů,......) 

Snížení příjmů - výnos DPPO, DPFO ze SVČ 

 

RO 7/2009/RO_2 

RO KrÚ č.240 - NIV účelová dotace na výdaje SDH  

Termínované vklady - převody úroků (výdaje i příjmy) a převody peněz mezi účty 

Mzdové náklady - přesuny mezi § dle skutečného čerpání (DPS, údržba po obci) 

Přesun mezi § - SD likvidace nebezpečného odpadu, DPS - vratky kaucí 

 

 

 

 

 

 

 

 


