Rozpočtové opatření č. 3/2019 :
Starostka obce Klešice vydává dne 20.05.2019 rozpočtové opatření č. 3/2019 :
1) Volby do Evropského parlamentu
2) Poskytnutí dotací z POV PK
Odůvodnění :
ad 1) Avizo Pardubického kraje pro změnu rozpočtu obce č. 19-43, UZ 98348 - volby do EP ve dnech 24. 25. května 2019, výše poskytnutých prostředků = 29.000,- Kč. Avizo PK - č.j.: KrÚ 35492/2019 OF – výdaje
vzniklé v souvislosti s konáním voleb do Evropského parlamentu bylo doručeno DS dne 10.05.2019, naše
č.j. 222/2019.
ad 2) Avizo Pardubického kraje pro změnu rozpočtu obce č. 8 – poskytnutí dotace z Programu obnovy
venkova – dotační titul 1-5. Avizo PK - č.j.: KrÚ 31644/2019 bylo doručeno DS dne 29.04.2019, naše č.j.
199/2019. DT částka ve výši 110.000,- Kč je určena pro pokrytí 50 % akce - typ akce : 1; zatřídění : 4;
Modernizace hrací plochy pro děti (místní část Nákle).
Toto rozpočtové opatření vydává starostka v souladu s Usnesením zastupitelstva obce Klešice č.30/02III/14., ze dne 17.12.2018 – stanovení kompetence starostky obce k provádění jednotlivých rozpočtových
opatření dle § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

RO č. 3/2019 bude ve výsledku :
Příjmy

§

pol.

ÚZ

Název

4111

98348

volby do EP – neinv.

29.000,-

DT POV 2019 – inv.

110.000,-

4222

částka v Kč

Celkem

139.000,-

Výdaje
6117

98348

3421

volby do EP – neinv.

29.000,-

DT POV 2019 – inv.

110.000,-

Celkem

139.000,-

Zatřídění provede p. účetní obce.
Zodpovídá : Jana Svetlá, účetní obce Termín : ihned
S Rozpočtovým opatřením č. 3/2019 bude seznámeno zastupitelstvo obce na nejbližším jednání.
Zodpovídá : starostka obce Termín : dle jednání ZO
V Klešicích, 20.05.2019
Marie Stará, v.r.
starostka obce
Vyvěšeno na úřední desce dne: 19.06.2019
Sejmuto z úřední desky dne:
Zveřejnění bylo shodně provedeno na elektronické úřední desce.
Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření č. 3/2019
Obec Klešice oznamuje, že projednané RO č. 3/2019 je zveřejněno v elektronické podobě na webových
stránkách obce - adresa : www.klesice.cz , záložka Rozpočty, rozpočtová opatření rozpočtové výhledy.
V listinné podobě je k nahlédnutí v úředních hodinách na Obecním úřadu Klešice.

Projednáno na 06. veřejném jednání ZO Klešice dne 10.06.2019, usnesení č. 95/06.-I./6.

