ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 16/2019
Starosta obce Hlásnice provádí toto rozpočtové opatření na změnu rozpočtu Obce Hlásnice, kdy
se zvýší objem rozpočtu obce použitím nových, rozpočtem nepředvídaných příjmů, k úhradě
nových, rozpočtem nezajištěných výdajů, využitím prostředků z minulých let a také dojde
k přesunu mezi výdajovými položkami, které se navzájem ovlivňují:

I.

Použití rozpočtem nepředvídaných
nezajištěných výdajů. Posílení:

příjmů

k úhradě

nových,

rozpočtem

1. 3631 5169, veřejné osvětlení, nákup ostatních služeb, z téže kapitoly a příjmové
položky 2324, přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady, ve výši 5.631,- Kč a
z výdajové položky téže kapitoly 5154, elektrická energie, ve výši 3.369,- Kč,
celkem posílení o 9.000,- Kč. Udržování a oprava veřejného osvětlení.
2. 3722 5169, sběr a svoz komunálních odpadů, nákup ostatních služeb, z téže kapitoly
a příjmové položky 2324, přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady, o 23.409,50 Kč.
Převod odměny za zpětné využití obalů od Eko-kom, a.s., na náklady za odpadový
systém obce.
3. 6171 5169, činnost místní správy, nákup ostatních služeb, z téže kapitoly a příjmové
položky 2324, přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady, ve výši 4.036,- Kč.
II.

Přesun rozpočtových prostředků, při kterých se navzájem ovlivňují výdaje:
Posílení kapitoly položky:
1. 6171 5329, činnost místní správy, ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům
územní úrovně, z téže kapitoly a položky 5167, služby školení a vzdělávání, ve výši
2.000,- Kč. Mimořádný příspěvek dobrovolnému svazku obcí Mikroregionu
Šternbersko na částečnou úhradu kalendářů na rok 2020 (s podílem dotace).
2. 3412 5169, sportovní zařízení ve vlastnictví obce, nákup ostatních služeb, z téže
kapitoly a položky 6121, budovy, haly, stavby, ve výši 14.000,- Kč. Služby
zpracování více stupňů dotace.
3. 3613 5021, nebytové hospodářství, ostatní osobní výdaje, z téže kapitoly a položky
5153, plyn, ve výši 2.000,- Kč. Dohoda o pracovní činnosti správce kulturního domu.
4. 3639, komunální služby a územní rozvoj, celkem 22.200,- Kč:
položka 5011, platy zaměstnanců v pracovním poměru: 20.000,- Kč;
položka 5031, povinné pojistné na sociální zabezpečení: 1.300,- Kč a
položka 5032, povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění: 900,- Kč z kapitoly
položky 3631 6121, veřejné osvětlení, budovy, haly, stavby.

5.

3639 5139, komunální služby a územní rozvoj, nákup materiálu j.n.,z téže kapitoly a
položky 6130, pozemky, ve výši 10.000,- Kč.

6.

3745, péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, celkem ve výši 22.200,- Kč:
položka 5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru, 20.000,- Kč,
položka 5031 povinné pojistné na sociální zabezpečení: 1.300,- Kč a
položka 5032 povinné pojistné na veřejné zdravoní pojištění: 900,- Kč

z kapitoly položky 2212 5171, silnice, opravy a udržování.
7. 6171 5229, činnost místní správy, ostatní neinvestiční transfery neziskovým a
podobným organizacím, z téže kapitoly a položky 5173, cestovné, ve výši 1.000,-Kč.
Posílení na základě schválení příspěvku Charitě Šternberk.

III.

Využití prostředků z minulých let:
1. Posílení kapitoly 6171, činnost místní správy ve výši celkem 22.200,- Kč a to
položek:
položka 5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru, 20.000,- Kč,
položka 5031 povinné pojistné na sociální zabezpečení: 1.300,- Kč a
položka 5032 povinné pojistné na veřejné zdravoní pojištění: 900,- Kč
2. Posílení kapitoly položky 3639 5169, komunální služby a územní rozvoj, nákup
ostatních služeb, ve výši 30.000,- Kč. Náklady na vyhotovení geometrického plánu
a na právní služby směna K+Z, náklady na právní služby směna a prodej m. J.,
náklady na vyhotovení geometrického plánu a na právní služby - směna m. P.

Hlásnice 6. 11. 2019

Marián Marghold, starosta

Renáta Kreuzigerová, správce rozpočtu

