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Návrh rozpočtu na rok 2012
PŘÍJMY:
Paragraf
Položka

Název

Rozpočet v tis. Kč

Úpravy

0000 1111 daň z příjmů fyz.osob ze závis.č .............................. 840
0000 1112 daň z příjmů fyz.osob ze sam.výd.č........................... 90
0000 1113 daň z příjmů fyz. osob z kapit. Výn ........................... 70
0000 1121 daň z příjmů právnických osob ............................. 1 100
0000 1211 daň z přidané hodnoty ........................................... 1 900
0000 1341 poplatek ze psů........................................................... 15
0000 1343 popl.užívání veřej.prostranst...................................... 10
0000 1361 správní poplatky......................................................... 10
0000 1511 daň z nemovitostí ..................................................... 400
0000 4112 neinv.dotace ze SR na školství............................ 215.16
2141 2132 příjem z pronájmu - pohost.,obchod .......................... 40
3419 2132 příjem z pronájmu tělocvičny .................................... 30
3612 2111 příjem z poskyt. služeb – byty ................................... 35
3612 2132 příjem z pronájmu – byty ......................................... 250
3632 2139 pohřebnictví – pronájem hrob.m.................................. 1
3639 2111 příjem z poskyt. služeb............................................. 300
3639 2112 příjem z prodeje zboží................................................ 20
3639 2131 příjem z pronájmu pozemků ........................................ 5
3639 2132 příjem z pronájmu ost. nemovitostí ......................... 150
3639 2310 příjem z prodeje neinvest.majetku ............................... 5
3722 2111 příjem za svoz komun. odpadu ................................ 260
3722 2324 příjem z tříděn.odpadu ............................................... 50
6171 2119 příjem – věcná břemena ............................................... 1
6310 2141 příjmy z úroků ............................................................ 30
-----------------------------------------------------------------------------------------------Příjmy celkem
Kč 5 827,16 tis.
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Návrh rozpočtu na rok 2012
VÝDAJE:
Paragraf
Položka

Název

1032 5169
2141 5137
2141 5139
2141 5169
2141 5171
2212 5139
2212 5171
2219 5171
2221 6121
2333 5169
3111 5331
3117 5331
3119 5321
3319 5139
3319 5151
3319 5154
3319 5169
3319 5171
3399 5194
3399 5492
3419 5139
3419 5151
3419 5169
3612 5139
3612 5151

podpora prod.č.(les) – nákup služeb .......................... 50
DHM ........................................................................ 100
pohost.,obchod – nákup materiálu ............................. 30
pohost.,obchod - nákup služeb................................... 50
pohost.,obchod - opravy a údržba ............................ 100
silnice – nákup materiálu ........................................... 20
silnice - opravy a udržování ..................................... 450
ost.z.pozem.komunikací – opravy a údržba............. 300
autobusové zastávky .................................................. 50
vodní toky - nákup služeb .......................................... 20
MŠ - příspěvková org. celkem ................................. 320
ZŠ - příspěvková org. celkem ................................. 300
neinvest.dotace-Město Dobruška (žáci)................... 180
kultura, PKS - nákup materiálu.................................. 50
kultura, PKS - voda ..................................................... 5
kultura, PKS - elektrická en. ...................................... 10
kultura, PKS - nákup služeb....................................... 20
kultura, PKS – opravy a údržba ............................. 1400
kultura - věcné dary.................................................... 30
kultura - dary obyvatelstvu ........................................ 80
tělovýchovná činnost – nákup materiálu.................... 20
tělovýchovná činnost – voda...................................... 45
tělových. činnost - nákup služeb................................ 20
bytové hospodářství – nákup materiálu ..................... 10
bytové hospodářství – voda........................................ 70

Rozpočet v tis.Kč Úpravy

3612 5169
3612 5171
3631 5154
3631 5169
3631 5171
3632 5151
3632 5169
3639 5164
3639 5169
3639 5171
3639 5192
3639 6121
3639 6130
3722 5139
3722 5169
3745 5139
3745 5156
3745 5169
5512 5139
5512 5154
5512 5156
5512 5167
5512 5169
5512 5171
5512 6121
6112 5023
6112 5031
6112 5032
6171 5011
6171 5021
6171 5031
6171 5032
6171 5136
6171 5137
6171 5138
6171 5139

bytové hospodářství - nákup služeb............................. 5
bytové hospodářství - opravy a údržba ...................... 15
veřejné osvětlení - elektrická en. ............................... 85
veřejné osvětlení - nákup služeb ................................ 20
veřejné osvětlení – opravy a údržba........................... 20
pohřebnictví - voda ..................................................... 3
pohřebnictví – nákup služeb ...................................... 20
nájem – komun.služby ................................................. 5
komunální služby - nákup služeb............................. 610
komunální služby - opravy a údržba.......................... 50
poplatky OSA............................................................... 5
komunální sl. – stavby ............................................. 400
komunální sl. – nákup pozemků .............................. 550
sběr a svoz komun.odpadu - nákup materiálu.............. 5
sběr a svoz komun.odpadu - nákup služeb .............. 400
péče o vzhled obcí a veř. zeleň - nákup materiálu ...... 15
péče o vzhled obcí a veř. zeleň - pohonné hm. ........... 20
péče o vzhled obcí a veř. zeleň - nákup služeb........... 20
SDH – nákup materiálu................................................. 5
SDH - elektrická en..................................................... 20
SDH - pohonné hm. ...................................................... 3
SDH – služby školení a vzdělávání .............................. 3
SDH - nákup služeb .................................................... 10
SDH - opravy a udržování .......................................... 10
SDH – budovy, haly, stavby ................................... 2000
zastupitelstvo obce - ostatní osobní výdaje............... 600
zastupitelstvo obce - pov.poj. na soc. zabezpeč........ 115
zastupitelstvo obce - pov. poj. na zdravotní poj. ........ 60
činnost místní správy - platy zaměstnanců obce....... 650
činnost místní správy - ost. osobní výdaje................ 150
činnost místní správy - pov. poj. na soc.zabezp.......... 20
činnost místní správy - pov. poj. na zdrav. poj. ........ 200
činnost místní správy - knihy, tisk .............................. 20
činnost místní správy - drobný hm. maj.................... 100
činnost místní správy – nákup zboží........................... 50
činnost místní správy - nákup materiálu ..................... 60

6171 5153 činnost místní správy – plyn ..................................... 130
6171 5154 činnost místní správy - elektrická en. ....................... 120
6171 5161 činnost místní správy - služby pošt............................. 10
6171 5162 činnost místní správy - služby telekom....................... 50
6171 5163 činnost místní správy – pojištění................................. 50
6171 5166 činnost místní správy - poradenské, právní sl. ........... 50
6171 5167 činnost místní správy - školení a vzdělávání .............. 10
6171 5173 činnost místní správy – cestovné ................................ 30
6171 5175 činnost místní správy – pohoštění............................. 100
6171 5229 činnost místní správy - neinv. dotace nezisk. org ....... 50
6171 5329 činnost místní správy – člen. příspěvek DSO ............. 10
6171 6122 stroje, přístroje, zařízení............................................ 150
6310 5163 výdaje z finančních operací - služby peněžních úst.... 20
6399 5362 ost.finanční operace – platby daní a poplatků............. 10
-----------------------------------------------------------------------------------------------Výdaje celkem
Kč 10 844 tis.

Zdeněk Krafka, starosta obce

Vyvěšeno:
Sejmuto:

