
   

 

 
Informace: 

Zasedání Představenstva VAK dne 29. 05. 2018. Rozpočtovým opatřením č. 2 z měsíce května roku 2018 
bude upraven rozpočet v příjmové části nad rámec schváleného rozpočtu a ve výdajové části v rámci 
schváleného rozpočtu. 
 
Příjmová část: 

Dne 13. 4. 2018 Valná hromada DSO VODOVODY A KANALIZACE schválila usnesení, na základě kterého 
došlo k přijetí obcí Lesonice a Cidlina do svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE. V souvislosti s tímto nově 
vzniklým členstvím vznikla obcím povinnost k úhradě členských příspěvků dle Stanov svazku obcí 
VODOVODY A KANALIZACE. Výše členského příspěvku obce Lesonice pro rok 2018 činí 4 890 Kč a obce 
Cidlina 850 Kč. O celkovou částku 5 740 Kč bude navýšen rozpočet na položce 4121 – Členské příspěvky 
od obcí. 

Na základě uzavřené smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku na níže uvedenou investiční akci dojde 
k úpravě schváleného rozpočtu na položce 4221 následovně: 

Obec Nový Telečkov Přeložka vodovodu + 71 531,- 

Schválený rozpočet bude v příjmové oblasti na položce 4221 navýšen o částku celkových investičních 
příspěvků ve výši 71 531 Kč. 

Celková výše schváleného rozpočtu se v příjmové oblasti navýší o 77 271 Kč. 

Výdajová část: 

Na základě uzavřených smluv o poskytnutí dotace na níže uvedené investiční akce dojde k úpravě 
schváleného rozpočtu na položce 6341 následovně: 

Obec Radkovice Prodloužení vodovodu, lokalita Žlíbek + 14 262,- 

Město Hrotovice Prodloužení vodovodu a kanalizace, ulice Panská + 53 679,- 

Schválený rozpočet bude ve výdajové oblasti na položce 6341 (paragraf 2310 a 2321) navýšen o částku 
celkových investičních příspěvků ve výši 67 941 Kč. Vzhledem k tomu, že tato částka nebyla zahrnuta 
v rozpočtu svazku, dojde rozpočtovým opatřením k ponížení položky 6901 – investiční rezerva. 

Na výdajové straně rozpočtu dojde dále k menším úpravám a přesunům mezi jednotlivými položkami, 

které je nutné upravit dle skutečného čerpání. Těmito úpravami nedojde ke změně celkové výše 

rozpočtovaných výdajů. 

Celková výše schváleného rozpočtu se ve výdajové oblasti nezmění. 

 

Bod č. 

8 
 

Rozpočtové opatření č. 02/2018 
 



 

Příjmy  Výdaje  

Obec Lesonice 4 890,- Obec Radkovice (par. 2310) 14 262,- 

Obec Cidlina 850,- Město Hrotovice (par. 2321) 53 679,- 

    

Obec Nový Telečkov 71 531,- Rezerva investiční - 67 941,- 

    

    

    

    

Financování -77 271,-   

Celkem příjmy 77 271,- Celkem výdaje 0,- 

 

Návrh usnesení: 
 

Představenstvo svazku hlasováním 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se 

Schvaluje rozpočtové opatření č. 02/2018 dle předloženého návrhu. 


