Rozpočtové opatření na změnu rozpočtu Obce Hlásnice
č. 14/2018
Starosta obce Hlásnice provádí toto rozpočtové opatření na změnu rozpočtu obce Hlásnice, kdy
se zvýší objem rozpočtu obce z důvodu finančních vztahů k jinému rozpočtu – tj. zapojení
do rozpočtu obce výše finančního daru od Olomouckého kraje. Jedná se o ocenění v krajském
kole soutěže Vesnice roku 2018 (§ 16 odst. 2 z. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, v platném znění) a také dojde k přesunu rozpočtových prostředků, při nichž
se navzájem ovlivňují výdaje.

I. Změny ve finančních vztazích k jinému rozpočtu od Olomouckého kraje:
Zapojení do rozpočtu obce příjmů z finančního daru ve výši 50.000,- Kč, příjmová položka
4122, neinvestiční přijaté transfery od krajů. Tento finanční dar se použije (ve výdajích) na
posílení těchto kapitol položek:
1. 3399 5171, ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků, opravy a
udržování, ve výši 20.000,- Kč. Drenáž povrchové vody v komunitním domě (kulturní
dům).
2. 3326 5169, pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národnostního a
historického povědomí, nákup ostatních služeb, ve výši 25.000,- Kč. Práce na
revitalizaci okolí pískovcového kříže na hřišti.
3. 3399 5175, ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků, pohoštění
ve
výši 5.000,- Kč.

II. Přesun rozpočtových prostředků, při nichž se navzájem ovlivní výdaje:
Posílení kapitoly položky:
1. 5512 5194, požární ochrana – dobrovolná část, věcné dary, z téže kapitoly a položky
5139, nákup materiálu jinde nezařazený, ve výši 4.000,- Kč. Dary pro občany za aktivní
přístup při hašení požáru (m. M. a m. Š.).
2. 3745 5164, péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, nájemné z téže kapitoly a položky 5169,
nákup ostatních služeb, ve výši 5.000,- Kč. Pronájem techniky.
3. 6171 5194, činnost místní správy, věcné dary z téže kapitoly a položky 5221,
neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem, ve výši 10.000,- Kč.
4. 3745 5156, péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, pohonné hmoty a maziva, z téže
kapitoly a položky 5169, nákup ostatních služeb, ve výši 5.000,- Kč. Zvýšené výdaje na
této položce oproti schválenému rozpočtu.
5. 3639 5132, komunální služby a územní rozvoj, ochranné pomůcky, z kapitoly položky
3745 5132, péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, ochr. pomůcky, ve výši 3.000,- Kč.
Zvýšené výdaje na této položce oproti schválenému rozpočtu.
6. 3639 5154, komunální služby a územní rozvoj, elektrická energie, z kapitoly položky
3612 5154, bytové hospodářství, elektrická energie, ve výši 5.500,- Kč. Elektrická
přípojka ke stavbě v lokalitě Rovinka do doby vybudování inženýrských sítí. Úhrady za

elektrickou energii se od stavebníka promítnou v příjmech na téže kapitole a položce
2111.

Hlásnice 15. 10. 2018

Marián Marghold, starosta

Renáta Kreuzigerová, správce rozpočtu

