
Obecní úřad Blatce

NÁVRH rozpočtu v § 2012

Rozpočet je navržen v § a jeho rozpis na položky bude proveden neprodleně po jeho schválení ZO

připraven k projednání a schválení dne 29.12.2011
vypracován správcem rozpočtu

(rozpočet vychází ze schváteného rozpočtového výhledu a údajů z rozpisu státního rozpočtu)

[PŘíJMY
rozpis položky

položka

1111 Daň z příjmů fyzických osob ze ~áv. čin.

1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVč.

1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit vynos

1121 Daň z přljrnů právnických osob

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

1211 DPH

1337 Poplatek za komunální odpad

1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství

1345 Poplatek za ubytovací kapacity

1361 Správní poplatky - přihlášení k trv.pobytu

1511 Daň z nemovitostí

4112 Neinvestiční přijaté dotace se SR

1039 Ostatní záležitost! lesního hospodářství - samovýroba dřeva

2310 Pitná voda

3399 Přijaté neinvestiltní dary (smlouva s AVE)

3639 Komunální služby a územní rozvoj (prodej a pronáJ.pozemků+O'tel.budka)

3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů (Asekol)

3725 Využívání a zneškodňování komunálního odpadu (EKO-KOM)

6171 Činnost místní zprávy (nájem OÚ)

6310 Příjmy z úroků

Celkem příjmy
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ťýdaje
§ celkeml

1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství· vyžináni, postřik x okusu

2124 Pojízdná prodejna - příspěvek

2212 Pozemní komunikace posyp.materiál, opravy

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

2310 Pitná voda - elektrika, rozbory, opravy

2321 Odvádění a čištěni odpadních vod ČOVOÚ

3113 Základní školy žáci

3319 Ostatní záležitosti kultury - kronika obce

3399 Ostatní záležitosti kultury Mikuláš, věcné dary

3429 Podkroví budova OÚ

3631 Veřejné osvětlení - elektrika, opravy

3639 Komunální služby a územní rozvoj snlhBelkova nájemnéPF22.115., danFUprodej poz.

3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů - TKO

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

3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (velké kontejnerv]

3725 Využfvání a zneškodňování komunálnlho odpadu (AVE)- třlděný odpad

3745 Péčeo vzhled obcí a veřejnou zeleň

5512 Požární ochrana -přlspěv.pro MěÚ Doksy, kontrola has.přistr.

6112 Zastupltelstva obci - odměny, odvody zdr.pojlš, mob.tel, cestovně

6171 tinnost mlstnl správy - pošta,elektr.,telef.,opravy OÚ, DDHM,knihy,cest. atd.

6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací úroky

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

dle přlpodné dotace
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Celkem výdaje 2000000

Financování

položka
8124 Uhrazené splátky dlouh.úvěry: 4. splátka SaM a.s. 48730

PŘíJMY
VÝDAJE

vyvěšeno: 25, 1/1. 20/(;(2000000~
2000000~ sejmuto:


