
Rozpočtová změna č. 3*2014 

(projednáno členskou schůzí 18.9.2014) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Příjmy – snížení o 38 620,-Kč 

 

1) zavedení příjmových  položek: 

 

Příjmy z letního kina: 

par. 3319 – ostatní záležitosti kultury 

pol. 2111 – příjmy z poskytování služeb a výrobků  

          = příjem ze vstupného od obcí za letní kino 2014 ……………….+ 9 380,-  

 

Hry bez hranic – dar: 

par. 3419 – ostatní tělov. činnost 

pol. 2321 – přijaté neinvestiční dary 

         = dar na hry bez hranic 2014, Stavebniny Zeman ………………. + 2 000,- 

 

2) přesun na konsol. položku ( z položky 2321 na položku 4121) 

 

Mim. členské příspěvky: 

z 

par. 3314 – činnosti knihovnické (čtení dětem) 

pol. 2321 – přijaté neinv. dary………………………………………….- 47 200,- 

 

na 

par – 

pol. 4121 – neiv. přijaté transfery od obcí …………………………….+ 47 200,-  (ORJ 1) 

 

 

3) vyrušení příjmové položky – neobdržení dotace 

 

Dotace na čtení dětem – Fond Vysočiny 

 

par. 3314 – činnost knihovnické 

pol. 2321 – přijaté neinvestiční dary……………………………………- 50 000,- 

 

 

Par. pol  Původně v 

rozpočtu 
Rozpočtová 

změna č. 

3*2014 

Rozpočet po 

změně 

3319 2111 Příjmy z poskyt. služeb – 

vstupné letní kino 

0 + 9 380   9 380 

3419 2321 Přijaté neinv. dary (St. Zeman) 

- hry bez hranic 

0 + 2000   2 000 

3314 2321 Přijaté neinv. dary 

(FV + mim.čl.př.) 

  97 200 - 47 200   50 000 

0000 4121 Neinv. přij. transfery od obcí 

-mim. členské přísp. 2014, 

ORJ1 

397 180 

= čl. přísp. 
+47 200 

=mim. čl. 

př. 

 

444 380 

 

3314 2321 Přijaté neinvestiční dary 

(FV) 

50 000 -50 000 0 

   celkem = -38 620  

 

 

 



 

Výdaje – snížení o 38 620,- Kč 

 

1) zavedení výdajových položek:  

 

Výdaje letní kino: 

par. 3319 – ostatní záležitosti kultury 

pol. 5041 – odměny za užití duš. vlastnictví 

  = faktury za filmy k promítání ……………………………………+ 35 062 

 

 

Výdaje hry bez hranic: 

par. 3419 – ostatní tělov. činnost 

pol. 5139 – nákup materiálu ……………………………………….+ 22 872 

 

 

2) přesun na jinou položku: 

 

Vydavatelská činnost: (podpora vydání knihy) 

z par. 3316 – vydavatelská činnost 

pol. 5229 – ostatní neinv. transfery neziskovým organizacím ……………- 20 000 

 

na 

par. 3316 

pol. 5493 – účelové neinv. transfer s vyúčtováním ……………………….+20 000 

 

 

3) navýšení výdajové položky  

 

Činnost a správa mikroregionu 

par. 3639 – komunální služby a územní rozvoj 

pol. 5139 – nákup materiálu ………………………………………………..+ 1000 

 

 

4) snížení výdajové položky (vyrovnání rozpočtu) 

 

Nespecifikované rezervy 

par. 3639 – komunální služby a územní rozvoj 

pol. 5901 – nespec. rezervy…………………………………………………- 97 554 

 

 

Par. pol  Původně v 

rozpočtu 
Rozpočtová 

změna č. 

3*2014 

Rozpočet po 

změně 

3319 5041 Odměny za užití duš. vlastn. 

(filmy na letní kino) 

0 + 35 062   35 062 

3419 5139 Nákup materiálu – hry bez 

hranic 

0 + 22 872   22 872 

3316 5229 Ostatní neinv. transfery 

nezisk.org. 

20 000 - 20 000           0 

3316 5493 Účelový neinv. transfer fyz. 

osobám – podpora vydání 

knihy 

0 + 20 000   20 000 

3639 5139 Materiál – činnost mikroreg. 2000 +   1 000     3 000 

3639 5901 Nespecifik. rezervy 168 970 -  97 554   71 416 

   celkem -  38 620  

 


