
   

 

 
Informace: 

Zasedání Představenstva VAK dne 27. 11. 2018. Rozpočtovým opatřením č. 7 z měsíce listopadu roku 2018 
bude upraven rozpočet v příjmové části nad rámec schváleného rozpočtu a ve výdajové části v rámci 
schváleného rozpočtu. 
 
Příjmová část: 

Rozpočet bude upraven v souvislosti s přijetím následující dotace: 

Pocoucov, Budíkovice – kanalizace ve výši 4 365 988,14 Kč ze SFŽP ČR. O tuto částku je třeba upravit 
rozpočet na příjmové položce 4216. Protože tato dotace nebyla zahrnuta ve schváleném rozpočtu, dojde 
k navýšení rozpočtových příjmů o výše uvedenou částku. 

Račerovice, Okřešice - kanalizace ve výši 119 843,62 Kč ze SFŽP ČR. O tuto částku je třeba upravit rozpočet 
na příjmové položce 4216. Protože tato dotace nebyla zahrnuta ve schváleném rozpočtu, dojde k navýšení 
rozpočtových příjmů o výše uvedenou částku. 

Březník – kanalizace a ČOV ve výši 113 156,25 Kč ze SFŽP ČR. O tuto částku je třeba upravit rozpočet 
na příjmové položce 4216. Protože tato dotace nebyla zahrnuta ve schváleném rozpočtu, dojde k navýšení 
rozpočtových příjmů o výše uvedenou částku. 

Klučov – kanalizace a ČOV ve výši 271 893,75 Kč ze SFŽP ČR. O tuto částku je třeba upravit rozpočet 
na příjmové položce 4216. Protože tato dotace nebyla zahrnuta ve schváleném rozpočtu, dojde k navýšení 
rozpočtových příjmů o výše uvedenou částku. 

Kanalizace a ČOV Kuroslepy - ve výši 2 520 242,00 Kč z Kraje Vysočina. O tuto částku je třeba upravit 
rozpočet na příjmové položce 4222. Protože tato dotace nebyla zahrnuta ve schváleném rozpočtu, dojde 
k navýšení rozpočtových příjmů o výše uvedenou částku. 

Celková výše schváleného rozpočtu se v příjmové oblasti navýší o 7 391 123,76 Kč. 

Výdajová část: 

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. 

6 
 

Rozpočtové opatření č. 07/2018 
 



 

Příjmy  Výdaje  

SFŽP Pocoucov, Budíkovice 4 365 988,14,-   

SFŽP Račerovice, Okřešice 119 843,62,-   

SFŽP Březník 113 156,25,-   

SFŽP Klučov 271 893,75,-   

    

Kraj Vysočina Kuroslepy 2 520 242,-   

    

    

Financování - 7 391 123,76,-   

Celkem příjmy 7 391 123,76,- Celkem výdaje 0,- 

 

Usnesení: 
 

Představenstvo svazku hlasováním 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se 

Schvaluje rozpočtové opatření č. 07/2018 dle předloženého návrhu. 




