Návrh rozpočtu obce na rok 2014 – příloha usnesení ze dne:_______________________
Příjmy rozpočtu
Daňové příjmy
Daň z příjmů fyzic. osob – záv. činnosti
Daň z příjmů - podnikatelé
Daň z příjmů - právnické osoby
Daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů
Správní poplatky
Poplatek - komunální odpad
Daň z přidané hodnoty /DPH/
Poplatek ze psů
Daň z nemovitostí
Celkem

325.000,10.000,360.000,37.000,1.000,111.000,700.000,3.500,160.500,1.708.000,-

Nedaňové příjmy /vlastní příjmy/:
Lesní hospodářství
Voda - prodej
Odpadní vody - stočné
Bytové hospodářství
Příjmy z finan. operací
Místní správa /poskyt. služby/ + pronájmy
Komunální služby + územní rozvoj
Celkem

30.500,170.000,25.500,515.000,10.000,40.000,35.000,826.000,-

Dotace
Na výkon státní správy
celkem

0,0,2.534.000,-

Příjmy celkem
Výdaje rozpočtu
Lesní hospodářství
Nákup drobného materiálu
PHM - benzin, olej
Služby - kácení dřeva + vytahování dřeva
celkem

7 000,1.000,6.000,14.000,-

Pozemní komunikace
Služby- prohrnování sněhu + posyp + sečení
Opravy
celkem

25.000,35.000,60.000,-

Pitná voda - vodovod:
DHM - chlor atd.
Elektrické energie
Opravy a udržování
Úhrada daně
Služby - vzorky vody
celkem

1.000,70.000,10.000,40.000,15.000,136.000,-

Odpadní vody
Služby - vzorky 4x ročně
Opravy a údržba
celkem

5.000,0,5.000,-

Příspěvek na žáky MŠ
Příspěvek na žáky ZŠ
Celkem

5.000,0,5.000,-

Školství

Kultura - SPOZ
Věcné dary - Sbor pro obč. záležitosti -celkem + nákup mater. 10.000,Celkem
10.000,Tělovýchova – zájmová činnost – děti a mládež
Věcné ceny - turnaje - celkem
Nákup materiálu
Celkem

8.000,15.000,23.000,-

Bydlení a bytové hospodářství
Elektrická energie
Nákup služeb
Plyn
Nákup materiáluOpravy a údržba –
Celkem

3.000,15.000,8.000,2.000,45.000,73.000,-

malby a nátěry-okna

Odpady
Sběr a svoz komunálních odpadů - celkem

135.000,-

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
DHM
Nákup mat. j. n.
PHM
Nákup služeb
Celkem

10.000,15.000,15.000,8.000,48.000,-

Zastupitelské orgány
Odměny zastupitelé /předsedové výborů, starosta,
místostarostové/
Pojistné na ZP
Celkem

120.000,10.000,130.000,-

Regionální a místní správa
Ostatní osobní výdaje
DHM –nákup drobných prostředků a materiálu j.n.
Plyn OÚ
Elektřina včetně VO /25.000,-/
Poštovné - služby
Telefony
Ostatní služby
Konzultační, právní služby, účetnictví
Neinvest. dotace - svazky.
Programové vybavení
Úhrada.daní a poplatků
Celkem
Kom. služby + územní rozvoj
Elektrická energie veřejné osvětlení
Nákup pozemků
Rekonstrukce čp. 31- rozšíření OÚ
Údržba a rozšíření VO
Údržba – oplocení čp. 62 – severní část
Projekty /ZTV, ČOV a OÚ/
Celkem

122.000,45.000,25.000,50.000,2.000,13.000,60.000,50.000,18.000,3.000,2.000,410.000,25.000,60.000,350.000,40.000,55.000,265.000,795.000,-

Požární ochrana
Elektrická energie
Nákup materiálu j. n.
Celkem

2.000,10.000,12.000,-

Výdaje z finančních operací
Služby peněž. ústavům
Úroky vlastní
celkem

38.000,50.000,88.000,-

Výdaje celkem

1.944.000,-

Příjmy – výdaje

+ 590.000,-

Financování – splátky úvěrů
Změna stavu na bankovním účtu

- 590.000,0,-

