Návrh rozpočtu obce Krnsko na rok 2014
příjmy v tis. Kč
Paragraf/položka
1111

daň z příjmů fyz. osob ze ZČFP

1112

daň z příjmů FO ze SVČ

217,00 Kč

1113

příjem z kapitálových výnosů

123,00 Kč

1121

daň z příjmů právnických osob

1 150,00 Kč

1211

daň z přidané hodnoty

2 550,00 Kč

1 250,00 Kč

1340

poplatek za likvidaci komunálního
odpadu

1341

poplatek ze psů

1343

poplatek za užívání veř. prostranství

1351

odvod z loterií

25,00 Kč

1361

správní poplatky

30,00 Kč

1511

daň z nemovitosti

930,00 Kč

4112

neinvestiční transfery ze státního
rozpočtu - souhrnný dotační vztah

262,6 Kč

4116

ostatní neinvestiční transfery ze
státního rozpočtu

120,00 Kč

231

pitná voda

600,00 Kč

232

odvádění a čištění odpadních vod

110,00Kč

361

rozvoj bydlení a bytového hospodářství

340,00 Kč

363

komunální služby a územní rozvoj

220,00 Kč

372

nakládání s odpady - tříděný odpad

617

regionální a místní správa

631

320,00 Kč

17,00 Kč

obecné příjmy z finančních operací

7,00 Kč

110,00Kč
90,00 Kč
4,4 Kč

(úroky z banka, aj.)

Příjmy celkem:

8.476,00 Kč
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výdaje v tis. Kč
Paragraf

103

lesní hospodářství

221

pozemní komunikace

222

silniční doprava

130,00 Kč

dotace veřejné autobusové dopravě

231

pitná voda

800,00 Kč

výdaje na zásobování pitnou vodou (el.
energie, opravy, udržování, aj.)

232

odvádění a čištění
odpadních vod

1170,00 Kč

el.energie, opravy, údržba, čištění odp.
vod, nakládání s kaly, výstavba kanalizace.

239

ostatní činnost ve
vodním hospodářství

1000,00 Kč

výdaje na financování obnovy vodovodních řadů

311

základní a mateřská škola

331

knihovnické

332

ochrana památek a péče o
kulturní dědictví

339

ostatní činnosti v kultuře

činnosti

5,00 Kč

500,00 Kč

750,00 Kč

údržba lesů ve vlastnictví obce; pěstební
činnost
správa, údržba, opravy obecních komunikací, chodníků, odstavných ploch, parkovišť apod.

neinvestiční příspěvky na předškolní
zařízení a základní školu (el.energie,
vybavení, údržba, drobné opravy aj.)

20,00 Kč

práce ze čtenářem, knihovní fond

60,00 Kč

údržba a opravy zvonic, křížků apod.

40,00 Kč

vítání občánků, společenské akce, životní
výročí aj.

341

tělovýchova

60,00 Kč

podpora sportovních oddílů (FK Krnsko)

351

zdravotnictví

130,00 Kč

dotace do obecního zdravotního střediska

361

rozvoj bydlení a bytového
hospodářství

800,00 Kč

elektrická energie, opravy, udržování bytového fondu apod.

363

komunální
rozvoj

900,00 Kč

výdaje na veřejné osvětlení (elektrika, výměna žárovek, jističe, údržba, výstavba
nového osvětlení, údržba a správa hřbitovů, náklady na územní plán), aj.

372

nakládání

600,00 Kč

sběr a svoz komunálm'ho a nebezpečného
odpadu

služby a územní

s odpady
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374

ochrana přírody a krajiny

750,00 Kč

péče o vzhled a veřejnou zeleň, platy
zaměstnanců a dohody o provedení
práce, údržba a opravy technických a
dopravních prostředků, PHM, úklid

611

zastupitelské

800,00 Kč

odměny členů zastupitelstva, odvody,
zajištění voleb

orgány

617

regionální a místní správa

platy zaměstnanců obce (vyjma pracovníků zařazených v § 374 pečujících o
vzhled obce a veřejnou zeleň), dohody
o provedení práce (rozvoz dětí ZŠ a MŠ, dovoz jídel apod.), platby DPH, technické zhodnocení
obecních budov, povinné pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní péči; drobný hmotný
dlouhodobý majetek, poštovné, telekomunikační a internetové poplatky, elektrická energie (ZŠ a
MŠ, OÚ, hasičárna), pohonné hmoty, služby pošt, telekomunikací, školení, opravy a údržby
(vozidla, škola,OÚ), programové vybavení PC a jeho aktualizace, tisk, odborné knihy, věstníky,
školení a vzdělávání, nákup ostatních služeb (PCO, servis úřední desky a účetních programů,
užívání Czech pointu, znalecké posudky, infokanál, apod.), zajištění požární ochrany, odvoz
zatoulaných psů, znalecké posudky, infokanál, daně, poplatky, zhodnocení staveb, materiál jinde
nezařazený (tonery, kancelářské potřeby, tiskopisy, úklidové prostředky atd., příspěvky Svazu měst
a obcí, MAS, dary, aj.
631

poplatky bance

20,00 Kč

632

pojištění obce

100,00 Kč

639

ostatní fmanční operace

Výdaje celkem:

2.000,00 Kč

80,00 Kč

platby DPH fmančnímu úřadu

10.715,00 Kč

Rozpočet je sestaven jako schodkový, protože je do výdajů zapojen přebytek
hospodaření za rok 2013 ve výši 2.239.147,26 Kč, zaokrouhleno na 2.239.000 Kč

Vyvěšeno na úřední desce dne: 30.1.2014
Sejmuto z úřední desky dne:
Zveřejněno

na úřední desce obce Krnsko izpůsobem umožňujícím
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dálkový přístup

