
 

 

 

 

Návrh rozpočtových změn obce Malá Morava č.2 /2009  projednáno ,předloženo a schváleno 

v  ZO dne  27.08.2009 

 

 Důvodová  zpráva pro rozpočtové změny č.2 pro rok 2009-příjmy 

 

Rozpočtová  změny dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY :  

231 40 

 

0000  4116 ….dotace Czech POINT  UZ  14008….  ……       +58.259,-   

3722  2111…. svoz kom. odpadů-služby    ………………       + 9.000,-                                                                                          

____________________________                               

                                                                                                                                       

                                                  Celkem příjmy:                  67.259,- Kč 

 

 

 

0000  8115  ……………Zapojení  financování …………….1.653.221,- Kč 

    
 

 

 

 

 

Rozpočtová  změny dle jednotlivých kapitol - navýšení - VÝDAJE :  

231 40 

 

6171    5137 ….dotace Czech POINT  UZ  14008….  ……               + 58.259,-  

6171    5137…..místní správa – DKP             ……………………     + 30.000,- 

6171    5171…..místní správa – opravy a údržba OÚ …………..     + 100.000,-                                                                                                                                        

 

 

6117   5021 ….volby EP – ostatní os. výdaje UZ 98348 …                + 39.110,- 

6117   5032…..volby EP -  zdrav. pojištění    UZ 98348….                 +  2.988,-  

6117  5139 …..volby EP – nákup materiálu   UZ 98348 …..                + 1.623,-      

6117   5169…..volby EP-  nákup ost. služeb  UZ 98348 ….                + 5.082,50 

6117   5175 ….volby EP – nákup pohoštěbí   UZ 98348….                 + 2.880,- 

6117   5901….volby EP – nespec. rezervy     UZ 98348….                – 51.683,50 

 

3632   5139….pohřebnictví – nákup mater………………                - 109.000,- 

3632   6121 …pohřbnictví – stavby –kašny(Podl.,M.M.,Vojt)         + 182.699,-   

3632   5171…pohřebnictví – opravy a údržba  …………                 -   20.000,- 

3635   6119…územní plán – ostatní nákupy …………..                   -   36.000- 

 

3639   5139…traktor – nákup materiálu(pneu)…………..                 + 18.000,- 

3639   5171…traktor – opravy a udržování     …………….              -  18.000,- 

 

3612   5171…byt. hosp. – opravy a údržby ……………….             + 850.000,- 

3612   6121….byt.hosp. – projekt na přestavbu ZŠ………..              +  60.000,-  

 

3619   5660….půjčka FRB                         ………………                +210.000,- 

 

3722    5021…..sběr a svoz odpadů-ost. os. výdaje ………..              +  5.000,- 

 

3745    5137 ….  veřejné prostr. DKP  ……………………..              – 20.000,- 

3745    5139  …. veřejné prostr.-  materiál…………………              +  15.000,- 



3745    5156 …..  veřejné prostr.- pohonné hmoty  ………….            +   5.000,- 

3745    5167….    veřejné prostr. – školení     ………………              +   3.000,- 

3745    5171…    veřejné prostr. – opravy a údržba   ……………        +70.000,- 

3745    5171…..  veřejné prostr. – prořez stromů Podlesí …….          +160.000,- 

 

 

5512    5171…… požární  ochrana –opravy (zbrojnice Podlesí)….     + 7.000,-       

 

3113    5321  ….  základní školy – nein transfer žáci ZŠ ……..            +9.522,- 

 

2212    5171….  silnice – opravy a údržba      ……………………… +40.000,- 

 

2310   5139 …. pitná voda – nákup materiálu  ……………………   + 20.000,- 

2310   5171…  pitná voda -  opravy udržování   …………………….- 20.000,- 

2310   6121…. pitná voda -  stavby(projekt,Podlesí)……………….  +50.000,- 

2310   6122 … pitná voda – stroje a zařízení  ……………………… - 50.000,- 

 

3314   5139…..knihovna M.M. – nákup dveří  …………………….. + 10.000,- 

3314   5171… knihovna  M.M – obložení,opravy ………………   .  + 10.000,-   

 

3322    5139…. kaplička Vysoká –nákup materiálu …………….       + 4.000,- 

3322    5169….Kaplička Vysoká- ostatní služby  ……………..         -   4.000,- 

 

3392    5166….zájmová čiinnost KD M.M.- studie  ……………       + 30.000,- 

3326    5171….pořízení a zach. – opravy a údržba    …………….     + 50.000,-    

 

                                                                                                       +   2.049.163,50 

-    328.683,50 

                                                                      

 

                                                          Celkem výdaje           :         +  1.720.480,-Kč 

 

 

 


