Rozpočet 2012 - Příjmová část
v tisících Kč
1111 - Daň ze závislé činnosti………………………………………….. 1.356
1112- Daň z příjmu fyz.osob ze SVČ ……………………………………. 54
1113- Dań z příjmu fyz. osob z kapitálových výnosů ……………………. 120
1121- Daň z právnických osob …………………………………………. 1.560
1211- Daň z přidané hodnoty ………………………………………….. 3.350
1332 – Poplatek za znečištění ovzduší ………………………………….

12

1334- Poplatek za odnětí půdy ze ZPF………………………………….

1

1337- Poplatek za likvidaci komunál. odpadu …………………………. 250
1341 – Poplatek ze psů ………………………………………………….. 13
1343 – Poplatek za užívání veřejného prostranství ………………………

1

1344 – Poplatek ze vstupného …………………………………………… 2
1347- Místní poplatek z VHP …………………………………………….. 10
1361 - Správní poplatky …………………………………………………. 20
1511 - Daň z nemovitosti ……………………………………………… 1.100
4112- Neinvestiční přijaté dotace ……………………………………… 242,35
4213 UZ 89518 Transfér ze zahraničí financování SZIF , prostř, EU… 722
4213 UZ 89517 Transfér z národních zdrojů –fin. SZIF………………. 180
4216 ÚZ 17883 Transfér z MMR- podíl na financování z Cíle 3 …………4,65
4134 - Převody rozpočtových účtů ……………………………………… 15
4231 -Transféry ze zahraničí–finan.projektů z Cíle 3-prostř. EU…….

630

*1019

Ostatní zemědělská a potravin.činnost (nájem z pozemků) …….... 58

*1032

Příjmy z poskytování služeb a výrobků- za dřevo z obec.lesa …… 1.000

*1036

Správa v lesním hosp. (nájem pozemků)……………………………. 30

* 2310

pitná voda (vodné) …………………………………………………. 50

*3314

činnosti knihovnické ………………………………………………... 1

*3319

Ostatní záležitosti kultury (nájem z KD) ……………………………. 45

*3412

Příjmy – sport.zařízení v majetku obce ……………………………… 2

*3429

Přijaté neinvestiční dary …………………………………………….. 5

*3635

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

*3639

Komunál.sl.a územní rozvoj jinde nezařazené – prodej parcel….…..720

*3722

Sběr a svoz komunálního odpadu…………………………………..….20

*3725

Sběr a svoz separovaného odpadu EKO-SEPAR…………………..…25

*3632

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

*6171

Činnost míst.správy (nájem z čp.77,aj ) …………………………….. 40

* 6310

Úroky…………………………………………………….………….. 50

Příjmy celkem…………………………………………………………… 11.701 tis.Kč
8115 Zapojení příjmů z minulých let pol. (vyrovnání rozpočtu)………….. 1.193 tis.Kč
Rozpočet 2012 výdajová část
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1019
1031
1032
1036
2143
2212
2219
2221
2310
2321
2341
3111
3113
3114
3117
3314
3319
3326
3341
3399

v tis. Kč

Ostatní zem. a potravin.činnost-zaměření pozemků ………....... 75
Pěstební činnost-les …………………………………………... 310
Podpora ost. produkč.činností-těžba dřeva …………………... 335
Správa lesa (SVOL, zal.s.r.o,OLH)………………………….. 180
Cestovní. ruch-přísp.Úhlava, Maxov, B.Němcová…………… 650
Silnice (zim.údržba MK,opravy, dopr.znač, projekt……..…... 700
Ost. zál. pozem. komunikac……………………………………. 50
Provoz veřejné silniční dopravy dopr.obslužnost území…….…. 80
Pitná voda –náklady na vodovody, projekt-2x průzkumný vrt ..200
Odvádění a čištění odpad.vod ……………………………….. 150
Vodní díla v krajině – ryb. V Maxově ……………………… 100
Předškolní zařízení (přísp.MŠ,opravy a údržba……………… 300
Základní školy –přísp. na žáky(neinvest. transfer obcím)…… 180
Speciální základní školy ………………………………………. 10
Základní školy-přísp.vlast.ZŠ,opr.,revize …..……………….. 430
Činnosti knihovnické ………………………………………….. 20
Ostatní záležitosti kultury-provoz KD, plyn,investice a PD…. 600
Pořízení, zachování hodnot nár.historie(mat.) ……………….. 25
Rozhlas-opravy míst.rozhlasu + bezdrátový rozhlas ………... 625
Ostatní záležitosti kultury (sbor pro obč.záležitosti)…………. 80
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3412
3419
3421
3429
3543
3631
3612
3632
3635
3639
3722
3723
3725
3745
4334
4341
5512
6112

*

6171

*
*
*
*

6310
6320
6330
6402

Výdaje celkem:

Sportovní zařízení v majetku obce …………………………… 160
Ostatní tělových.činnost (příspěvky těl.organizacím) ………… 119
Využití volného času dětí a mládeže-dětská hřiště …………….. 43
Ostatní zájmová činnost a rekreace-Všerub.železný muž ……… 15
Pomoc zdrav.postiženým ……………………………………… 10
Veřejné osvětlení ( přemístění, opravy, el.energie) .………… 600
Bytové hospodářství (projekt na byty, přestavba z HP)……. 1.100
Pohřebnictví -náklady na hřbitovy,……………………………... 15
Územní plánování ……………………………………………... 100
Technická infrastruktura, HP ….............................................. 350
Sběr a svoz komunálního odpadu …………………………… 405
Sběr a svoz.odpadů (hromadný) ………………………………. 90
Sběr a svoz separovaných odpadů…………………………….. 110
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň …………………………1.715
Pečovatelská služba (a náklady na pečovatel.sdružení)………... 50
Soc.pomoc osobám v hmot. Nouzi- příspěvek Charitě ) ……..... 10
Požární ochrana-dobrovolná část, zateplení zbrojnice ……….. 340
Zastupitelstva obcí (mzdy zastupitelů včetně starostky,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 pí.starostky, 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-veřejnoprávní smlouvy, platby daní
a poplatků, oprava a údržba OÚ, ……………………...……… 1.480
Obec.výdaje z fin.operací ………………………………………. 15
Pojištění obecního majetku …………………………………… 40,43
Převody na soc. fond …...……………………………………… 25
Fin.vypořádání min.let (Sčítání) …………………….…. …… 4.613
……………………………………………………. .

12.894 tis. Kč

Rozpočet je koncipován jako schodkový. Schodek rozpočtu ve výši 1.193.000,--Kč je
vyrovnán přebytky minulých let (pol 8115). Další předpokládané zdroje – podaná
žádost o dotaci, na výsadbu veřejné zeleně, která není do rozpočtu obce zatím zapojena,
bude do něj zapojena v době přijetí finančních prostředků na účet obce, po schválení
patřičného rozpočtového opatření, rovněž tak dotace na 2 průzkumné vrty na vodu
není zatím zahrnuta v příjmové části rozpočtu. Pokud by uvedené dotace nebyly
přiznány, obec by samozřejmě zvažovala zahájení předmětných akcí v roce 2012.
Výsledky hospodaření s.r.o.Technické služby Všeruby a příspěvkových organizací MŠ
a ZŠ budou součástí závěrečného účtu obce.
* Označují oddíl a § a dále se člení na jednotlivé položky dle platné rozpočtové skladby

