
 

Obec Albrechtice 
ul. Obecní 186 
735 43  Albrechtice 

 

 
Rozpočtové opatření č. 17/2022 

  
schválené Zastupitelstvem obce Albrechtice dne 13. 12. 2022. 

Zastupitelstvo obce Albrechtice      s c h v á l i l o     změnu rozpočtu pro rok 2022 – rozpočtové opatření 
č. 17/2022, bod 07/01. 
 

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 17 rozpočtu obce Albrechtice na rok 2022, kterým se : 
§ Pol. zvyšují příjmy  

 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy 
státního rozpočtu UZ98008 28.200,00 Kč 

Celkem se příjmy zvyšují o 28.200,00 Kč 

a    

§ Pol. zvyšují výdaje  

3722  Sběr a svoz komunálních odpadů 450.000,00 Kč 

6118  Volba prezidenta republiky 28.200,00 Kč 

a    

§ Pol. snižují výdaje  

3632  Pohřebnictví 50.000,00 Kč 

3745  Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 400.000,00 Kč 

Celkem se výdaje zvyšují o  28.200,00 Kč 

a    

§ Pol. snižuje financování  

 8118 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje 20.000.000,00 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 20.000.000,00 Kč 

Celkem se financování nemění.  

 
Komentář k rozpočtovému opatření č. 17: 

Rozpočtové opatření zvyšuje příjmy z důvodu obdržení dotace na volby prezidenta v roce 

2023 ve výši 28.200,00 Kč, o tuto částku se také zvyšují výdaje v § 6118. 

Dále se z důvodu použití spořícího účtu musí zvýšit položka financování 8115 a snížit 

položka financování 8118 o částku 20.000.000,00 Kč. Tyto pohyby pouze značí převod 

finančních prostředků z běžného účtu na spořící účet. 

Rozpočtové opatření zohledňuje i požadavek referenta životního prostředí. Požaduje 

převod finančních prostředků z § 3745 ve výši 400.000,00 Kč a z § 3632 ve výši 50.000,00 

Kč na § 3722 v celkové výši 450.000,00 Kč, jedná se o uspořené finanční prostředky. Na 

paragrafu 3722 chce realizovat nutnou opravu kontejnerového stání a nákup popelových 

nádob 1100 litrů. 
 
 
Ing. Renáta Jančová 
vedoucí odboru místní správy 


