
 

 

 

 

 
Vyhlášení rozpočtového provizoria Obce Malá Morava na rok 2019 

 

 
Zastupitelstvo obce Malá Morava vyhlašuje, na dobu od 1.1.2019 do schválení rozpočtu obce na 
rok 2019, rozpočtové provizorium a stanovuje tyto podmínky pro hospodaření: 
 

1. Výdaje na běžný provoz nebudou limitovány. 
2. Celkové příjmy za dané období nebudou limitovány. 
3. Budou uvolňovány poskytnuté účelové dotace z vyšších rozpočtů – například dotace pro 

MŠ a dotace pro MŠ z obecního rozpočtu ve výši 1/12 měsíčně ze skutečnosti loňského 
roku a ostatní příspěvky schválené zastupitelstvem. 

4. Také lze čerpat finanční prostředky na zimní údržbu komunikací. 
5. Lze čerpat výdaje na prováděné revize domů, strojů a zařízení dle zákona. 
6. Výdaje na platy zaměstnanců, odměny členům zastupitelstva a odvody se odvádějí 

v plném rozsahu ve stanovených termínech dle platné legislativy. 
7. Lze čerpat finanční prostředky na havarijní opravy, opravy a běžnou údržbu 

(komunikace, byty, veřejné osvětlení, atd.). 
8. Lze čerpat finanční prostředky za nákup zboží, služeb a prací objednaných nebo 

provedených v roce 2018. 
9. Lze čerpat prostředky na úhradu záloh elektrické energie, na zajištění dopravní 

obslužnosti, na revitalizaci veřejného osvětlení, za vypracování daňového přiznání a 
ostatní činnosti a služby objednané v roce 2018. 

10. Lze čerpat prostředky na nákup popelnic, nádob na odpady, kontejnerů na traktorový 
nosič, traktorového sypače na inertní materiál, nákup nábytku do kanceláří obecního 
úřadu (dle kritérií GDPR) 

11. Lze čerpat prostředky na právní konzultace a zastupování. 
12. Lze čerpat prostředky na přípravu, zajištění a konání výběrových řízení a na přípravu 

projektových dokumentací na akce:  

• Opravy komunikací – oprava povrchu Sklené a výběr dodavatele 

• Příprava projektové dokumentace na opravu propustku v Křivé Vodě 

• Příprava projektové dokumentace na opravu propustku ve Skleném 

• Oprava střechy obecního úřadu a výběr dodavatele 

• Rekonstrukce Vodovodu Vojtíškov I. etapa – nový zdroj vody a rezervoár a 
úpravna 

• Výběr dodavatele na práce v lese v roce 2019 

• Projektová dokumentace na rekonstrukci veřejného osvětlení Vysoký Potok II 

• Stavba dětského hřiště v Podlesí a výběr dodavatele 

• Revitalizace, obnova a stavba rybníků 
 
 
V Malé Moravě dne 19.12.2018 
 
          Antonín Marinov 
            starosta obce 
Zveřejněno: 
Sejmuto: 


