Rozpočet 2017- Příjmová část
v tisících Kč
1111 - Daň ze závislé činnosti…………………………………………..

1.950

1112- Daň z příjmu fyz.osob ze SVČ …………………………………….… 50
1113- Dań z příjmu fyz. osob z kapitálových výnosů ……………………. 210
1121- Daň z právnických osob ………………………………………….

2.066

1122- Daň z příjmu práv. osob za obce ………………………………….. 1.908
1211- Daň z přidané hodnoty …………………………………………………. 4.250
1340- Poplatek za likvidaci komunál. odpadu ……………………………. 320
1341 – Poplatek ze psů …………………………………………………….

14

1343 – Poplatek za užívání veřejného prostranství …………………………

1

1344 – Poplatek ze vstupného ………………………………………………

2

1351 – Příjem z odvodu z loterií a jiných podob.her ………………………… 50
1361 - Správní poplatky ……………………………………………………. 10
1511- Daň z nemovitosti ………………………………………………….... 820
4112- Příspěvek na výkon státní správy ………………………………….. 143,7
4116 – Ostatní přijaté transfery ze st.rozpočtu ……………………………… 262
4216 – Investiční transfér na účelové dotace ……………………………. .

3.554

4222- Investiční transfér na nákup CAS od kraje………………………….

500

* 1032 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - za dřevo z obec. lesa …… 1.276
*2212 Silnice -příjmy z nájmu SÚS…………………………………………… 58
*2310

Pitná voda (nájem z vodovodu)……………………………………...

49

* 2321

Nájem z ČOV ……………………………………………………….. 24

*3612

Bytové hospodářství –nájemné z bytů ……………………………… 40

*3314

Činnosti knihovnické ………………………………………………... 1

*3319

Ostatní záležitosti kultury (nájem z KD) ………………………………… 10

*3399

Ostatní zál. kultury, církví a sděl. prostř.………………………………… . 4

*3412

Příjmy – sport. zařízení v majetku obce …………………………………... 1

*3429

Ost. zájmová činnost a rekreace - přijaté neinvestiční dary……………….. 5

*3612

Bytové hospodářství ……………………………………………………. 165

*3613

Nebytové prostory ………………………………………………….….. 290

*3635

Územní plánování (úhrada ÚP) …………………………………………. 10

*3639

Komunál.sl.a úz.rozvoj jinde nezařazené – prodej parcel, nájem ……. 720

*3722

Sběr a svoz komunálního odpadu……………………………………… 40

*3725

Sběr a svoz separovaného odpadu EKO-SEPAR…………………….. 70

*3745

Péče o vzhled obcí a veř.zeleň …………………………………………. 5

*3632

Pohřebnictví…………………………………………………………….. 2

*6171

Činnost míst.správy (kopírování aj ) ………………………………….. 2,3

* 6310

Úroky………………………………………………………………….. 25

Příjmy celkem…………………………………………………………….. 18.908 tis. Kč
*8115

Zapojení příjmů z minulých let (vyrovnání rozpočtu)………… 3.400 tis. Kč

Rozpočet 2017 výdajová část
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1031
1032
1036
2143
2212
2219
2310
2221
2321
2341
3111
3117
3314
3319

v tis Kč

Pěstební činnost-les ………………………………………….... 586
Podpora ost. produkč.činností-těžba dřeva ,…………………… 308
Správa lesa (SVOl, OLH)………………………….. ………... 206
Cestovní. ruch-přísp.Úhlava,Kdyňsko, …………...……………. 91
Silnice (zim.údržba MK,opravy,dopr.zn.)…………………….
100
Ost. zál. pozem. komunikace – chodníky…..…………………... 80
Pitná voda –náklady na vodovody …………………………... 2.900
Provoz veřejné silniční dopravy dopr. obslužnost území…… 47,22
Odvádění a čištění odpad.vod ………………………………… 1.500
Vodní díla v zem.krajině
……………………………….... 50
Předškolní zařízení (přísp.MŠ,opravy a údržba………………... 350
Základní školy-přísp.vlast.ZŠ,opr.,revize …..……………......... 470
Činnosti knihovnické ……………………………………………. 15
Ostatní zálež.kultury (provoz KD, plyn, el., voda aj…………... 150
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3326
3341
3399
3412
3419
3421
3543
3631
3612
3613
3632
3635
3639
3722
3723
3725
3745
4341
4351
5512
6112

*

6171

*
*
*

6310
6320
6399

Pořízení, zachování hodnot nár. historie (mat.) …………………. 15
Rozhlas-opravy míst.rozhlasu …………………….……….......... 10
Ostatní záležitosti kultury (sbor pro obč.záležitosti)…………...... 80
Sportovní zařízení v majetku obce ……………………………… 30
Ostatní tělových.činnost ……………………………………….. 100
Využití volného času dětí a mládeže-dětská hřiště ……………... 40
Pomoc zdrav.postiženým………………………………………. 10
Veřejné osvětlení- opravy, el.energie) .…………..................... 370
Bytové hospodářství (PD,rekonstrukce HP na byty ………….. 1.700
Nebytové prostory . .………... ……………………………...... 700
Pohřebnictví -náklady na hřbitovy,……………………………..... 15
Územní plánování ……………………………………………...... 20
Technická infrastruktura, HP, opr.garáže ……………………… 250
Sběr a svoz komunálního odpadu ……………………………. 490
Sběr a svoz.odpadů (hromadný) ………………………………… 90
Sběr a svoz separovaných odpadů…………………………… 1.720
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň …………………………… 465
Soc.pomoc osobám v hmot. nouzi- příspěvek Charitě ) ………… 10
Pečovatelská služba (a náklady na pečovatel.sdružení)………..... 25
Požární ochrana-dobrovolná část…………………………….. 5.250
Zastupitelstva obcí (mzdy zastupitelů včetně starosty, odvody
na soc.a zdrav.pojištění, refundace, cestovné zastupitelů)……... 997
Činnosti místní správy (odborné knihy, tisk, Kdyňsko, Sbírky
zákonů, noviny,DDHM, veškerý kancelářský materiál, papíry
do tiskáren, tonery, údržba kancelářské a zabezpečovací
techniky, el.energie, voda, mzdy pracovníků včetně odvodů na
soc. a zdrav. pojištění, povinné pojištění organizace na pracovní
úrazy náklady na poštovné, kolky, telefonní hovory-pevné a ze
služebního mobilního telefonu p. starosty, náklady na internet,
bankovní poplatky, rozhlasové poplatky, nájem z půdy, právní
služby, služby školení a vzdělávání, služby zpracování dat Gordik,
Početka aj., programové vybavení, cestovné aparát, dohody
o prov. práce-internetové stránky, pohoštění, dary, příspěvek
svazu měst a obcí, příspěvek-veřejnopráv. smlouvy, platby daní
a poplatků, rekonstrukcí kancel. prostor úřadu městyse Všeruby)
celkem ……………………..................................................... 2.500
Obec.výdaje z fin.operací ………………………………………12,78
Pojištění obecního majetku …………………………………......... 80
ost.fin.operace-odvod DPH ………………………………………475

Výdaje celkem: ……………………………………………………………… 22.308 tis. Kč
Rozpočet městyse Všeruby je koncipován jako schodkový. Schodek ve výši 3.400 tis. Kč je
vyrovnán přebytky minulých let (pol 8115). Tento předkládaný návrh obecního rozpočtu
počítá s nákupem hasičského auta ve výši cca 5.000.000,--Kč, s 50% dotací, a dalšími
stavebními investicemi v celkové částce 6.950.000,--Kč (přestavba bývalé celnice na byty, ,
dobudováním kanalizace na Brůdku, nutnými udržovací pracemi v bytovém domě čp.60 ve
Všerubech, rekonstrukcí kancel. prostor úřadu městyse Všeruby, přepojením ČOV celnice
na centrální ČOV obce Všeruby, zpracování projektové dokumentace (studie) na obytné

zóny Všeruby a Hájek, na půdní vestavbu v ZŠ Všeruby. Připravovaná rekonstrukce silnice
II tř. /184 průtah Všeruby si vyžádá i rekonstrukci jak vodovodu tak dešťové kanalizace.
Dále rozpočet počítá se zakoupením svozové techniky a štěpkovače na likvidaci
biologického odpadu v částce 1.600.000,--Kč s využitím 85% dotace OPŽP, dále pak se
stavební úpravou obecní garáže bez čp. na stav. parcele č. 252 v k.ú. Všeruby v celkové
částce 500.000,-- Kč s přiznanou dotaci 220.000,--Kč., s úpravami veřejného prostranství
na Maxově atd.
* Označují oddíl a § a dále se člení na jednotlivé položky dle platné rozpočtové skladby.

