
 

 

 

Rozpočtové opatření obce Malá Morava č. 200001 /2017  schváleno v  ZO  dne 25.05.2017, 

číslo usnesení  2017/13/05 

 

 

 

Důvodová  zpráva pro rozpočtové  opatření    č. 200001/2017 
Rozpočtové  opatření reaguje  na  nutnost  příjmů  a výdajů,  nezahrnutých  do  schváleného 

rozpočtu  obce.  Rozpočet  navýšen  na  straně  příjmů  o  dotaci  dle  Smlouvy  o  vytvoření 

pracovních  příležitostí  v rámci  veřejně  prospěšných prací  ze dne  30.03.2017 a o dotaci 

z Olomouckého kraje na  pořádání  Malomoravských  slavností  v roce 2017 o tyto finanční 

prostředky budou navýšeny i  výdaje na jednotlivých položkách dle svého účelu.   

Příjem finančních prostředků za daň z hazardních her.  

 

Výdaje  navýšeny o mzdy  za tři  nové  pracovníky  (úklid a údržba veřejného prostranství). 

Finanční  prostředky  na  ostatní osobní výdaje, nákup  nového osobního  automobilu. Sběr 

a  svoz komunálního odpadu – nákup drobného  hmotného  dlouhodobého  majetku.  Lesní   

hospodářský plán – v letošním roce končí platnost LHP. Navýšení výdajů u položky veřejné  

prostranství – ořezy stromů.  Opravy  rozhlasu. Nákup zboží na prodej – reklamní předměty. 

 

 

 
Rozpočtová  změny dle jednotlivých kapitol -  PŘÍJMY :  

 
0000 4116 Ostatní neinv. dotace ze SR – VPP   

UZ   13101   org. 131  
+450.000 

0000 1381 Daň z hazardních her +20.000 

0000 4122 Neinvestiční transfery od krajů    UZ 555  org. 756 +40.000 

                                                     Celkem příjmy : + 510.000 

 

Financování : 

 
0000 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků 

 
+1.211.000 

 

 

Rozpočtová  změny dle jednotlivých kapitol –  VÝDAJE :  
3639 5011 Komunální služby – mzdy VPP 

UZ  13101    org. 131 
+330.821 

3639 
 

5031 Komunální služby – odvod soc. pojištění VPP 
UZ  13101    org. 131 

+83.955 

3639 5032 Komunální služby – odvod zdrav. pojištění VPP 
UZ  13101    org. 131 

+30.224 

3639 5424 Komunální služby – náhrady mezd v době pracovní 

neschopnosti  UZ  13101  org. 131 

+5.000 

3399 5169 Ostatní záležitosti kultury – ostatní služby     

UZ  555   org. 756  

+40.000 

3722 5137 Sběr a svoz komunálních odpadů - DDHM +30.000 

3745 5011 Péče o vzhled obcí – mzdy  +269.000 

3745 5031 Péče o vzhled obcí – odvod soc. pojištění +68.000 

3745 5032 Péče o vzhled obcí – odvod zdravotního pojištění +25.000 

3745 5169 Péče o vzhled obcí – nákup ostatních služeb +140.000 

5212 5171 Ochrana  obyvatelstva – opravy a údržby - rozhlas +50.000 

6171 6123 Místní správa – dopravní prostředky  +550.000 

6171 6122 Místní správa – stroje, přístroje a zařízení -50.000 

6171 5021 Místní správa – ostatní osobní výdaje +40.000 

6171 5138 Místní správa – nákup reklamních předmětů +50.000 

1039 5179 Lesní hospodářství – ostatní nákupy (zhotovení LHP) +59.000 

                                                       Celkem  výdaje : +1.721.000 
 

 




