
 

 

 

 

 

Rozpočtové změny obce Malá Morava č.2 /2011  

 

 

 

 

Důvodová  zpráva pro rozpočtové změny č.2 pro rok 2011-příjmy 

 

 
Rozpočtová  změny dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY :  

231,236 

 

 

 

 

0000  4122   nein.dotace  přijaté od krajů ………  .      +   50.000,-     UZ      17 (kult.akce) 

0000  4222   invest. dotace přijaté od krajů…………   +  177.000,-     UZ   212  (okna OÚ) 

1032  2329   ost. příjmy – les   …………………….     +  327.000,-     (dřevo lesy)   

3399  2321   kulturní akce – přijaté dary……………    +   30.000,- 

3745  2111   služby VP- sečení trávy ……………..      +     2.001,- 

3745  2329   veřejné prostranství – prodej dříví…..       +   10.000,- 

6171  2111   místní správa ostat. služby   ………….     +        500,- 

 

 

__________________________________________________________________________ 

    

Celkem navýšení příjmů:         +  596.501,-  Kč 

 

 

 

Důvodová  zpráva pro rozpočtové změny č.2 pro rok 2011-výdaje 

 

 
Rozpočtová  změny dle jednotlivých kapitol - navýšení - VÝDAJE:  

231 ,236 

 

6171   6121   místní správa – budovy, stavby(invest. okna)…  +    177.000,-  UZ  17  (dotace) 

3399   5169   ostat. zál kultury – služby (Malom. oslavy)…… +      50.000,-  UZ  212(dotace) 

3322   5021   obnova kult. pam. – ostat. osob. výdaje –Vysoká +       5.000,-   

3326   5171   obnova pomníku – opravy (M.Morava)………… +    20.000,- 

3392   5171   záj, čin. v kultuře -opravy zbrojnice M.M………  +    30.000,-  

3399   5169   ostat. zál.kult.- služby (Malom. oslavy)………..  -    270.000,- 

3399   5163   ostat. zál. kultury – pojištění – oslavy  ………… +       3.000,- 

3399   5154   ostat. zál. kultury – el. energie   ………………..  +       4.000,-  

2310   5137   pitná voda – DDHM  (nádrže na chlor)………..   +       7.000,- 

3113   5321   neinvestiční náklady na žáky ZŠ  ……………     +      16.316,-   ZJ 

3419   5139   tělovýchovná činnost – materiál (kluziště)…..      +      30.000,- 

3419   5169   tělovýchovná činnost – služby (kluziště)…….     +       20.000,-  

3421   6121   investiční náklady – hřiště Vojtíškov (dokum)…  +      42.417,- 

3612   5169   bytové hospodářství – ost. služby (kominík, 

                                                           revize + čištění )………..  +        5.000,-  

3612   5171   bytové hospodářství – opravy (střecha radnice)..   +    700.000,-  

3612   5171   bytové hospodářství – nákup materiálu ……….    -       25.000,- 



3635   6119   územní plán ……………………………………..  -     100.000,- 

3639   5171   kom. služby - traktor – opravy ………………….  -       25.000,- 

3721   5169   nebezpečné odpady – služby   …………………   +        2.000,- 

3722   5137   kom. odpad  - DDHM …………………………    +      30.000,- 

3745   5171   veřejné prostr – opravy (lavičky Vysoká,křov., 

                                                             sekačky)   ……………..   +      20.000,- 

3745   5156   veřejné prostranství – pohonné hmoty ………….  +       10.000,-   

5512   5134   požární ochrana – prádlo, oděv, obuv……………  +      20.000,- 

5512   5137   požární ochrana – DDHM   ……………………..   +      35.000,- 

5512   5139   požární ochrana – nákup materiálu ……………… +        5.000,- 

5512   6122   požární ochrana – stroje, přístroje,zařízení……….. -      60.000,-     

6112   5021   zastupitelsvo obce – ostat. os. výdaje (KV)…….    +        4.000,-  

6171   5362   místní správa – poplatky SR (soudní návrhy)……. +      20.000,- 

6171   5137   místní správa DKP(vánoční výzdoba)……………  +      50.000,- 

6409   5139   ostatní činnosti – materiál (desky – povodně )…     +      12.000,- 

6409   5901   ostatní činnost – nesp. rezervy …………………     -     293.232,- 

1039   5169   ost. zál. lesního hosp. – služby …………………    +      52.000,- 

 

                                        

Celkem  navýšení  výdajů   :              +    596.501,-  Kč 

 

 

 

                                                                   

 

 


