O B E C V R CH O V A N Y
------------------------------------Č.j.186/10

IČO: 00673081

Rozpočet obce na rok 2011
-----------------------------------------------------------------

I. P ř í j m y :
Třída 1 - daňové příjmy
-----------------------------1111
1112
1113
1121
1211
1337
1341
1343
1344
1361
1511

daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
daň z příjmů fyzických osob ze SVČ
daň z příjmů FO z kapitálových výnosů
daň z příjmů právnických osob
daň z DPH
poplatek za likvidování komunálních odpadů
poplatek ze psů
poplatek z užívání veřejného prostranství
poplatek ze vstupného
správní poplatky
daň z nemovitostí

1 199 000,- Kč

180 000,50 000,20 000,250 000,450 000,62 000,2 000,1 000,1 000,3 000,180 000,-

Třída 2 - nedaňové příjmy
-------------------------------1031
2321
3612
3639
3721
6171
6310

2111
2111
2132
2131
2111
2133
2141

příjmy z poskytnutých služeb
poplatek za odvádění odpadních vod
bytové hospodářství
nájem z pozemků
příjem ze zpětného odběru elektrozařízení
pronájem movitých věcí
úroky z běžného účtu

Třída 3 - kapitálové příjmy
---------------------------------3639 3111 prodej pozemků
Třída 4 - přijaté dotace
----------------------------4112 výkon státní správy
4222 dotace na pořízení územního plánu
1

85 000,- Kč

50 000,5 000,16 000,6 000,2 000,1 000,5 000,60 000,- Kč
60 000,100 840,- Kč
60 100,40 740,-

Příjmy celkem

II. V ý d a j e :
1031
1031
2212
2221
2321
3113
3341
3399
3399
3399
3419
3631
3631
3635
3639
3721
3722
3745
3745
3745
3745
4329
5512
6112
6112
6112
6112
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
2

.............................................................................................

1 444 840,- Kč

Běžné (provozní) výdaje

5169 – výkon odborného lesního hospodáře
5169 – pěstební činnost v lesích
5171 – údržba a opravy místních komunikací
5323 – dopravní obslužnost autobusové dopravy
5169 – rozbor vzorků odpadních vod + čištění septiku ČOV
5321 – neinvestiční náklady na žáky v Základních školách
5169 – koncesionální poplatek
5175 – kulturní akce (stavění máje,kácení máje)
5194 – věcné dárky pro děti k Mikulášské nadílce
5492 – životní výročí občanů
5192 – finanční příspěvek Jezdecké společnosti Vrchovany-Obrok
5154 – spotřeba elektrické energie
5171 – údržba a opravy veřejného osvětlení
6119 – pořízení nehmotného majetku
5362 – daň z převodu nemovitostí
5169 – likvidování nebezpečných odpadů
5169 – likvidování komunálních odpadů
5011 – odměny zaměstnance na VPP
5031 – sociální pojištění za zaměstnance VPP
5032 – zdravotní pojištění za zaměstnance VPP
5171 – údržba zeleně
5321 – veřejnoprávní smlouva s městem Doksy
5321 – požární ochrana – smlouva s městem Dubá
5023 – místní zastupitelské orgány (odměny + odvody daní)
5031 – povinné sociální pojištění
5032 – povinné zdravotní pojištění
5173 – náhrady cestovních výloh
5021 – dohoda o pracovní činnosti a dohody o provedení práce
5038 – povinné pojistné zaměstnavatele
5136 – předplatné tisku
5137 – drobný hmotný dlouhodobý majetek
5139 – kancelářské potřeby,nákup materiálu
5155 – pevná paliva,nákup uhlí
5156 – pohonné hmoty a maziva
5161 – služby pošt
5162 – služby telekomunikací a radiokomunikací
5163 – služby peněžních ústavů
5167 – služby,školení
5169 – nákup ostatních služeb
5321 – veřejnoprávní smlouva s městem Dubá

12 000,23 000,40 000,10 000,14 000,100 000,1 000,7 000,7 000,9 000,10 000,20 000,5 000,58 740,2 000,4 000,100 000,25 000,10 000,2 000,6 000,1 500,15 000,400 000,95 000,37 000,18 000,40 000,3 000,15 000,10 000,15 000,8 000,3 000,3 000,18 000,9 000,2 000,151 100,1 000,-

6171
6409
6409
6310

5361 – nákup kolků
5321 – neinvestiční transfery obcím
5329 – členský příspěvek Svazku obcí Máchův kraj
5163 – cena za výpis

1 000,40 000,1 500,1 000,-

běžné výdaje celkem:

1 353 840,-

Kapitálové výdaje
2221 6121 – pořízení investičního majetku - nákup autobusové čekárny
Výdaje celkem

91 000,-

........................................................................................

1 444 840,- Kč

Návrh rozpočtu obce byl zveřejněn po dobu od 30.listopadu 2010 do 16.prosince 2010.
Rozpočet byl schválen zastupitelstvem obce na svém veřejném zasedání dne : 16.12.2010.

Miroslav Donát
starosta obce

Komentář k rozpočtu pro rok 2011.

Příjmy:
------------Příjmy rozpočtu jsou rozděleny na daňové příjmy a dotace,jedná se o příjmy z daní,poplatků a
dotací a dále nedaňové příjmy,což jsou příjmy z činnosti obce.Předpoklad příjmů z daní je
zpracován na základě rozpočtového výhledu obce.
Nejsou v příjmové části rozpočtovány příjmy poskytnuté Úřadem práce v případě uzavření smlouvy
o poskytnutí finančního příspěvku na vytvoření pracovního místa pro zájemce uchazeče o
zaměstnání v roce 2011.
Výdaje:
------------Výdaje vyplývají z jednotlivých činností,jsou rozděleny na běžné a kapitálové.Nejsou zcela
rozpočtovány výdaje v případě zaměstnání uchazeče o zaměstnání doporučeného Úřadem práce.

Příjmy a výdaje lze v průběhu účetního období upravit rozpočtovým opatřením schváleným
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zastupitelstvem obce.
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