OBEC KRNSKO
Rozpočet obce Krnsko na rok 2022
Paragraf/položka

2022

Příjmy v tis. Kč
Položky:
1111 daň z příjmů fyz. osob ze ZČFP
1112 daň z příjmů FO ze SVČ
1113 příjem z kapitálových výnosů
1121 daň z příjmů právnických osob
1122 daň z příjmů právnických osob za obce
1211 daň z přidané hodnoty
1340 poplatek za likvidaci komunálního odpadu

1 500
70
250
1 900
500
4 500
450

1341 poplatek ze psů

20

1343 poplatek za užívání veřejného prostranství

10

1361 správní poplatky

20

1381 daň z hazardu

50

1511 daň z nemovitosti

800

4111 neinvestiční transfery z všeob. pokl. správy státního rozpočtu160
4112 neinvestiční transfery ze státního rozpočtu souhrnný dotační vztah
285
4216 ostatní investiční přijaté transfery

1 900

Paragrafy:
2310 pitná voda

1 500

2321 odvádění a čištění odpadních vod

800

3612 bytového hospodářství

347

3613 nebytového hospodářství
3631 veřejné osvětlení
3632 pohřebnictví
3639 komunální služby a územní rozvoj
3722 sběr a svoz komunálních odpadů
3725 využívání a zneškodňování kom.odpadů - EKO-KOM
6171 činnost místní správy
6310 obecné příjmy z finančních operací
Příjmy celkem

11
2
80
161
22
130
50
5
15 523

Paragraf/položka

2022

Výdaje v tis. Kč
Paragrafy:
1031 pěstební činnost

20

1032 podpora ostatních produkčních činností

30

2219 ostatní záležitosti pozemních komunikací

3 970

2221 provoz veřejné silniční dopravy

180

2310 pitná voda

2 135

2321 odvádění a čištění odpadních vod

9 200

2399 ostatní záležitosti ve vodním hospodářství

460

3113 základní a mateřská škola Krnsko

600

3314 činnosti knihovnické

30

3319 ostatní záležitosti kultury

7

3322 zachování a obnova kulturních památek

200

3399 ostatní činnosti kultury, církvía sděl.prostředků

60

3419 ostatní sportovní činnost

80

3421 využití volného času dětí a mládeže

290

3511 všeobecná ambulatní péče

30

3612 bytové hospodářštví

100

3613 nebytové hospodářství

160

3631 veřejné osvětlení

300

3632 pohřebnictví

200

3635 územní plánování

200

3639 komunální služby a územní rozvoj

735

3721 sběr a svoz nebezp.odpadů

30

3722 sběr a svoz komunálních odpadů

510

3723 sběr a svoz ostat.odpadů(bio + velkoobjemové)

60

3725 využívání a zneškodňování kom.odpadů(tříděný)

200

3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

800

5213 krizová opatření

100

6112 zastupitelstvo obce

900

6171 činnost místní správy

2 000

6310 obecné příjmy a výdaje z finančních operací

300

6320 pojištění funkčně nespecifikované

100

6399 ostatní finanční operace

500

Výdeje celkem

24 487

rozdíl příjmů a výdajů

-8 964

Financování v tis. Kč
8115 změna stavu krátkodobých prostředků
8124 splátka jistiny dlouhodobých úvěrů

-9 964
1 000

Schváleno usnesením č. 6, ZO 12/2021, dne 21.12.2021
Vyvěšeno na úřední desce obce Krnsko dne 22.12.2021
Sejmuto z úřední desky dne 31.12.2022
Zveřejněno na úřední desce obce Krnsko i způsobem umožňující dálkový přístup.
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