
 

Obec Albrechtice 
ul. Obecní 186 
735 43  Albrechtice 

 

 
Rozpočtové opatření č. 1/2023 

  
schválené Zastupitelstvem obce Albrechtice dne 7. 3. 2023. 

Zastupitelstvo obce Albrechtice      s c h v á l i l o     změnu rozpočtu pro rok 2023 – rozpočtové opatření 
č. 1/2023, bod 07/02. 
 

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 1 rozpočtu obce Albrechtice na rok 2023, kterým se : 
§ Pol. zvyšují příjmy  

 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy 
státního rozpočtu UZ98008 115.800,00 Kč 

Celkem se příjmy zvyšují o 115.800,00 Kč 

a    

§ Pol. zvyšují výdaje  

2292  Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková 963.000,00 Kč 

3319  Ostatní záležitosti kultury 500.000,00 Kč 

3613  Nebytové prostory 100.000,00 Kč 

6118  Volba prezidenta republiky 100.000,00 Kč 

6409  Ostatní činnosti jinde nezařazené 4.378.338,82 Kč 

Celkem se výdaje zvyšují o  6.041.338,82 Kč 

a    

§ Pol. zvyšuje financování  

 8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 
kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří 
kapitolu Operace státních finančních aktiv 5.925.538,82 Kč 

Celkem se financování zvyšuje o 5.925.538,82 Kč 

 

 
Komentář k rozpočtovému opatření č. 1: 
Rozpočtové opatření zvyšuje příjmy z důvodu obdržení dotace na volby prezidenta v roce 2023 ve výši 
115.800,00 Kč, o částku 100.000,00 Kč se také zvyšují výdaje v § 6118 na tento účel. 
Rozpočtové opatření zohledňuje požadavek referentky kultury, kdy při schvalování rozpočtu byly sníženy 
výdaje na kulturní akce o 500tis. Kč z důvodu nejistého finančního zůstatku ke konci roku, tzn, že se navyšuje 
§ 3319 o částku 500.000,00 Kč. Dále se navyšují výdaje na zajištění dopravní obslužnosti obce (ČSAD) o 
částku 963.000,00 Kč. Dalším navýšením výdajů je navýšení § 3613 o 100.000,00 Kč z důvodu prasklé 
vodovodní přípojky a velkého úniku vody u budovy Dělnického domu. Zbývající finanční prostředky ze 
zůstatku na účtech k 31.12.2022 jsou převedeny na všeobecnou rezervu §6409 ve výši 4.378.338,82 Kč. V 
části financování v pol.8115 dochází k navýšení o 5.925.538,82 Kč, jedná se o zapojení zbývající části 
zůstatku finančních prostředků na bankovních účtech k 31.12.2022. 
 
 
 
 
Ing. Renáta Jančová 
vedoucí odboru místní správy 


