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Opatření starosty

v příloze jsou opatření starosty 14,15, 17, 18 a 22/2013, kterými starosta obce
schvaluje a provádí rozpočtové opatření
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/
Obec Malá Morava
Starosta obce Malá Morava, Vysoký Potok 2, 788 33 Hanušovice

Opatření
č.14/2013

Na základě usnesení zastupitelstva obce č 2011/06/19 ze dne 8.3.2012 starosta obce schvaluje a
provádí rozpočtové opatření č. 100008/2013 v rozsahu uvedeném v příloze tohoto opatření.

.":
Antonín Marinov

starosta
Malá Morava dne 23.9.2013



výdaje:
1039 5169 Ostatní zál. lesního hospod - ostatní služby .
1039 5139 Ostatní zál. lesního hospod - nákup materiálu .

+ 3.000,-
- 3.000,-

Rozpočtové opatření č.100008/2013

Rozpočtové opatření na straně příjmů - příjem finančních prostředků
23140

příjmy:
3639 2111 komunální služby (traktor) ostatní služby........ + 4.000,-

Navýšení rezerv ve výdajích o částku přijatou na straně příjmů
231 40
6399 5901 Ostatní fin. operace - nespecifikované rezervy .... + 4.000,-

Rozpočtové opatření na straně výdajů v rámci jednotlivých paragrafů
231 40
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Obec Malá Morava
Starosta obce Malá Morava, Vysoký Potok 2, 788 33 Hanušovice

Opatření
č.15/2013

Na základě usnesení zastupitelstva obce č 2011/06/19 ze dne 8.3.2012 starosta obce schvaluje a
provádí rozpočtové opatření č. 100009/2013v rozsahu uvedeném v příloze tohoto opatření.

=:":
Antonín Marinov

starosta
Malá Morava dne 3.10.2013



Rozpočtové opatření č.l00009/2013

Rozpočtové opatření na straně příjmů - příjem finančních prostředků
23140

příjmy:
3639 2111 komunální služby (traktor) ostatní služby . + 4.000,-

Navýšení rezerv ve výdajích o částku přijatou na straně příjmů
231 40
6399 5901 Ostatní fin. operace - nespecifikované rezervy.......... + 4.000,-

Rozpočtové opatření na straně výdajů v rámci jednotlivých paragrafů
231 40

výdaje:
3392 5021 Zájmová činnost v kultuře KD - ostatní osobní výdaje .....
3392 5139 Zájmová činnost v kultuře KD - nákup materiálu

+ 3.000,-
- 3.000,-

výdaje:
6171 5499 Místní správa - stravenky zaměstnan. (procento ze SF) + 3.700,-
6171 5169 Místní správa - nákup služeb (nákup stravenek)................. - 3.700,-

výdaje:
3349 5169 Záležitosti sděl. prostředků - ost. služby + 2.000,-
3349 5021 Záležitosti sděl. prostředků - ostat. osobní výdaje - 2.000,-

výdaje:
3399 5139 Ostatní záležitosti kultury - nákup materiálu .
33995169 Ostatní záležitosti kultury - ostatní služby .

+ 2.000,-
- 2.000,-

Převody z vlastních účtů - na straně příjmů a výdajů - v rámci ostatních příjmů a
výdajů do 20.000,-

0000 4134 Převody z rozpočtových účtů + 6.200,-
6330 5342 Převody SF + 6.200,-



/
Obec Malá Morava
Starosta obce Malá Morava, Vysoký Potok 2, 788 33 Hanušovice

Opatření
č.17/2013

Na základě usnesení zastupitelstva obce č 2011/06/19 ze dne 8.3.2012 starosta obce schvaluje a
provádí rozpočtové opatření č. 100010/2013v rozsahu uvedeném v příloze tohoto opatření.

Malá Morava dne 22.10.2013 Antonín Marinov
starosta



Rozpočtové opatření č.l000l0/2013

Rozpočtové opatření - přidělení finančních prostředků ze státního rozpočtu
prostřednictvím kraje
231 40
(Dotace na volby - Parlament ČR)

příjmy:
0000 4111

výdaje:
6114 5019
6114 5021
6114 5039
6114 5139
6114 5137
6114 5161
6114 5162
6114 5169
6114 5175
6114 5901

Neinvestiční přijaté transfery ze SR UZ 98071 .

Volby do Parlamentu ČR - ostatní platy UZ 98071.. .
Volby do Parlamentu ČR - ostat. os. výdaje UZ 98071.. .
Volby do Parlamentu ČR - ostat. pov. poj. UZ 98071.. .
Volby do Parlamentu ČR - nákup materiálu UZ 98071.. .
Volby do Parlamentu ČR - nákup DDHM UZ 98071 .
Volby do Parlamentu ČR - služby pošt UZ 98071 .
Volby do Parlamentu ČR- služby telekom. UZ 98071.. .
Volby do Parlamentu ČR - ostatní služby UZ 98071 .
Volby do Parlamentu ČR - pohoštění UZ 98071 .
Volby do Parlamentu ČR - nespec. rezervy UZ 98071 .

Převody z vlastních účtů - na straně příjmů a výdajů
(účet u ČNB a ZBÚ)
23140,231 41

0000 4134 Převody z rozpočtových účtů .
6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům .

+ 106.000,-

+ 1.000,-
+ 45.000,-
+ 1.000,-
+ 10.000,-
+ 10.000,-
+ 5.000,-
+ 15.000,-
+ 10.000,-
+ 5.000,-
+ 4.000,-

+ 106.000,-
+ 106.000,-



/
Obec Malá Morava
Starosta obce Malá Morava, Vysoký Potok 2, 788 33 Hanušovice

Opatření
č.18/2013

Na základě usnesení zastupitelstva obce č 2011/06/19 ze dne 8.3.2012 starosta obce schvaluje a
provádí rozpočtové opatření č. 100011/2013 v rozsahu uvedeném v příloze tohoto opatření.

Malá Morava dne 23.10.2013

;~
Antonín Marinov

starosta



Rozpočtové opatření č.l00011/2013

Rozpočtové opatření - přidělení finančních prostředků z vyšších územních
samosprávných celků:
231 40
(Olomoucký kraj - dotace pro MŠ Malá Morava)

příjmy:
0000 4122 Neinvestiční přijaté dotace od krajů UZ 000002

Org.000002................ + 10.000,-

výdaje:
3111 5331 Předškolské zařízení - neinvestiční příspěvky UZ 000002

Org.000002 +10.000,-



Obec Malá Morava
Starosta obce Malá Morava, Vysoký Potok 2, 788 33 Hanušovice

Opatření
č.22/2013

Na základě usnesení zastupitelstva obce č 2011/06/19 ze dne 8.3.2012 starosta obce schvaluje a
provádí rozpočtové opatření č. 100012/2013 v rozsahu uvedeném v příloze tohoto opatření.

Malá Morava dne 26.11.2013

;/4'atr {ud./.

~::nín Marinov
starosta



Rozpočtové opatření č.l00012/2013

Rozpočtové opatření na straně příjmů - příjem finančních prostředků
23140
příjmy:
2310 2111 Pitná voda - příjmy z poskytování služeb .
0000 1340 Komunální odpady - příjmy .
3745 2329 Veřejné prostranství - ostatní služby (prodej dříví)....

+ 23.000,-
+ 10.000,-
+ 1.600,-

Navýšení rezerv ve výdajích o částku přijatou na straně příjmů
231 40
6399 5901 Ostatní fin. operace - nespecifikované rezervy............. + 34.600,-

Rozpočtové opatření na straně výdajů v rámci jednotlivých paragrafů
231 40
výdaje:
3392 5154 Zájmová činnost v kultuře KD-el. energie + 65,-
3392 5171 Zájmová činnost v kultuře KD - opravy a údržba 65,-
výdaje:
3399 5139
3399 5192
3399 5169
výdaje:
3639 5137 Komunální služby - traktor - DKP .
3639 5163 Komunální služby - traktor - pojištění .
3639 5156 Komunální služby - traktor - pohonné hmoty .
3639 5171 Komunální služby - traktor - opravy .
výdaje:
2212 5171
2212 5011
2212 5021
2212 5424
výdaje:
3745 5424 Veřejné prostranství - náhrady v době nemoci + 2.224,-
3745 5011 Veřejné prostranství - mzdy............................................ - 2.224,-
výdaje:
6171 5154 Místní správa - el. energie .
6171 5168 Místní správa - služby zprac dat.- mzdy .
6171 5166 Místní správa - právní služby .

Ostatní zál. v kultuře - materiál .
Ostatní zál. v kultuře - příspěveky a náhrady OSA .
Ostatní zál. v kultuře - ostatní služby .

Silnice - opravy a údržba .
Silnice - platy zaměstnanců .
Silnice - ostat. os. výdaje .
Silnice - náhrady v době nemoci .

+ 857,-
+ 9.317,-
-10.174,-

+ 262,-
+ 1.406,-
+ 9.000,-
- 10.668,-

+ 43.000,-
- 32.000,-
- 6.000,-
- 5.000,-

+ 4.259,-
+ 5.000,-
- 9.259,-

Převody z vlastních účtů - na straně příjmů a výdajů - v rámci ostatních příjmů a
výdajů do 20.000,-

4374 5229 Armáda spásy - ost. nein transfery + 2.000,-
4351 5229 Charita - ost. nenin. transfery - 2.000,-

1039 5169 Lesní hospodářství - ostatní služby + 11.292,-
3612 5171 Bytvé hospodářství - opravy a údržba.................................. - 11.292,-


