
Obecní úřad Blatce

SCHVÁLENÝ rozpočet v § 2013
Rozpočet je schválen v § a jeho rozpis na položky byl proveden neprodleně po jeho schválení za

projednán a schválen dne 29.11.2012
vypracován správcem rozpočtu

(rozpočet vychází ze schváleného rozpočtového výhledu a údajů z rozpisu státního rozpočtu-
změny rozpisu RUD)

§ položka

1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. čin.

1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVč.

1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit výnos

1121 Daň z příjmů právnických osob

1122 Daň z příjmu právnických osob za obce-daň přiz.obce

1211 DPH
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45000
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1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy odpadu

1342 Poplatek za rekreační pobyt

1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství

1345 Poplatek za ubytovací kapacity

1351 Odvod z loterií

1355 dvod z výherních hracích automatů

1361 Správní poplatky - přihlášení k trv.pobytu

1511 Daň z nemovitostí

4111 Neinves.přijaté transf.z všeob.pokl.správy stát.rozp. (volby)

4112 Neinvestiční přijaté dotace se SR

4116 Neinvestiční přijaté dotace ÚP - VPP 1-3 2012

1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství - samovýroba dřeva

1070 Rybářství

2310 Pitná voda

3399 Ostatní záležitosti kultury (neinvest.dary-smlouva s AVE, provoz sálu)

3429 Zájmová činnost a rekreace (pronájem ubytovny)

3639 Komunální služby a územní rozvoj (prodej a prcnáj.pozernků+Oftel.budka]

3725 Využívání a zneškodňování komunálního odpadu (EKO-KOM)

6171 Činnost místní zprávy (nájem OÚ)

6310 Příjmy z úroků

Celkem příjmy 1952000



§

1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství - vyžínání, postřik x okusu

1070 Rybářství

2212 Pozemní komunikace posyp. materiál, opravy

2221 Provoz veřejné silniční dopravy - neinvest.dotace kraji - autobusy

2310 Pitná voda - elektrika, rozbory, opravy, prodl.vodovodu Blatce-Roveň

3319 Ostatní záležitosti kultury - kronika obce

3399 Ostatní záležitosti kultury Mikuláš, věcné dary

3631 Veřejné osvětlení - elektrika, opravy

3639 Komunální služby a územní rozvoj sníh Beškov, dan FU prodej poz.

3722 Sběr a svoz komunálních odpadů - AVE + splátka 10.tis.

3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (velké kontejnery)

3725 Využívání a zneškodňování komunálního odpadu (AVE) - tříděný odpad

3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

5212 Rezervy

5512 Požární ochrana -příspěv.pro MěÚ Doksy, kontrola has.přístr.

6112 Zastupitelstva obcí - odměny, odvody zdr.pojiš, mob.tel, cestovné

6118 Volba prezidenta

6171 Činnost místní správy - pošta,elektr.,telef.,opravy OÚ, DDHM,knihy,cest.,služby atd.

6320 Služby pojišťoven - pojištění majetku obce

6399 Platby daní a popl.státnímu rozp. - daň přiznání obce

Celkem výdaje

§célkeml

20000
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200000

8370
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5885
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1952000

Rozpočet je schválen jako vyrovnaný s tím, že pokud budou další investiční akce,
použije se na jejich financování zůstatek hospodaření ušetřený z minulých let.

PŘíJMY
VÝDAJE

1952000 Kč
1952000 Kč

vyvěšeno: 03.12.2012

sejmuto:


