Návrh rozpočtu na rok 2011
--------------------------------------------------

Daňové příjmy obce:
-----------------------Jsou tvořeny příjmy od finančního úřadu v závislosti na počtu obyvatel obce,
velikosti obce a podnikatelských aktivit v obci a daň z nemovitostí.
Příjmy z daní FÚ Přerov :
Daň z příjmů FO ze závislé činnosti
Daň z příjmů FO ze SVČ
Daň z příjmů FO z kapit. výnosů
Daň z příjmů PO
Daň z příjmů PO za obce
Daň z přidané hodnoty
Daň z převodu nemovitostí

717.000,00 Kč
26.000,00 Kč
70.000,00 Kč
673.000,00 Kč
136.000,00 Kč
1.830.000,00 Kč
444.000,00 Kč

Celkem předpokládané příjmy

3.896.000,00

Dále jsou to tyto příjmy :
za svoz komunálního odpadu položka 1337227.000,00 Kč
poplatku ze psů položka 1341
5.000,00 Kč
správních poplatků položka 1361 - ve výši
- 10.200,00 Kč
poplatky EKO – KOM / odměna za tříděný odpad - 13.000,00 Kč
Celkem předpokládáme příjmy:

Nedaňové příjmy obce tvoří:
-------------------------------------příjmy z pronájmu pozemků, zřízení
věcného břemene oddíl 1019 příjmy za stočné oddíl 2321
příjmy z pronájmu bytů oddíl 3612
příjmy z pronájmu hrobů oddíl 3632
příjmy z pronájmu – pošta, zdravot.středisko
kult. dům oddíl 6171
příjmy z úroků oddíl 6310 / 2141
příjmy z půjčování knih – knihovna
příjmy z prodeje popelnic 3722
příjmy z celní správy a ŽP 3769
Celkem nedaňové příjmy asi

255.200,00 Kč

20.000,00 Kč
55.000,00 Kč
344.500,00 Kč
8.700,00Kč
150.000,00 Kč
7.000,00 Kč
1.000,00 Kč
4.000,00 Kč
2.600,00 Kč
592.800,00 Kč

Kapitálové příjmy obce:
---------------------------Kapitálové příjmy obce tvoří příjmy z prodeje majetku obce.
Tvoří je:
splátka hypotéky oddíl 3612 Kapitálové příjmy obce celkem

530.000,00 Kč
530.000,00 Kč

Přijaté dotace obce
-----------------------------------------------------------Neinvestiční dotace ze SR - škola a státní správa polož. 4112
Neinvestiční transfery od obcí / obec Čechy příspěvek na školu/

Přijaté dotace celkem

315.600,00 Kč
32.000,00

347.600,00Kč

Převody z rozpočtových příjmů polož. 4134

710.000,00 Kč

/ příjmy splátek hypoték na účet obce /

Uhr. Splátek dlouhodobých přijatých úvěrů polož. 8124 - 278.000,00 Kč
Zapojení zůstatku rok 2009

405.286,00 Kč

Celkové příjmy obce na rok 2011 předpokládáme

6.458.886,00Kč

Předpokládané výdaje obce
-------------------------------------Služby obce:
--------------oddíl
2321
3721
3722
2212
2221
3631
3632
3745
3749
2334
3725

Odvádění a čištění vod - kontrola odpad. vod a opravy kanalizace
Sběr nebezpečného odpadu
Svoz komunálního odpadu
Silnice – oprava cest v obci, chodníky
Provoz silniční dopravy – dotace na autobus. dopravu
Veřejné osvětlení – elektr. energie, opravy a údržba
Pohřebnictví – odvoz odpadu
Péče o vzhled obce – údržba zeleně, drobné opravy
Ostatní činnost k ochraně přírody /deratizace/
Vodní dílo Baraňák
Zneškodňování komunálního odpadu

Celkem

60.000,00 Kč
20. 000,00 Kč
250.000,00 Kč
442.000,00 Kč
63.000,00 Kč
145.000,00 Kč
20.000,00 Kč
100.000,00 Kč
10.000,00 Kč
192.000,00 Kč
25.000,00 Kč

1.327.000,00 Kč

Kultura a sport
----------------3314 Knihovna – provoz a obměna knižního fondu
3399 Občanské záležitosti – životní jubilea, společenské akce,
3319 Obecní kronika
Příspěvky místním spolkům a organizacím
/ jednotlivé žádosti spolků a organizací budou
posuzovány individuálně zastupitelstvem obce/
3421 Využití volného času dětí
3341 Místní rozhlas
Celkem

30.000,00
100.000,00
5.000,00
230.000,00

Kč
Kč
Kč
Kč

100.000,00 Kč
50.000,00 Kč

515.000,00 Kč

Požární ochrana :
-------------------5512

Požární ochrana – dotace na provoz

80.000,00 Kč

Základní škola:
------- ----------------Od 1. 1. 2003 je Základní škola Domaželice samostatným právním subjektem na
úrovni příspěvkové organizace, která na svůj provoz dostává dotaci z kraje na mzdy,
na žáka a část pomůcek. dotace od obce je určena na provoz školy a údržbu.
3113 dotace obce
700.000,00 Kč
platba za žáky jiným školám ( Přerov )
30.000,- Kč
--------------------------------------------------------------------------------------------------Celkem
730.000,00 Kč

Bytové hospodářství:
-------------------------3612 oprava a údržba bytů

150.000,00 Kč

Provoz obecního úřadu:
---------------------------6112

zastupitelstva obcí – mzdy, odvody z mezd, atd.

718.000,00 Kč

6171 správa obce mzdy, odvody z mezd, atd. 768.000,00 Kč - včetně sezónních pracovníků
soc. zdr. poj. daně
plyn
200.000,00 Kč
elektřina
150 .000,00Kč
voda
25.000,00 Kč
telefony, internet, poštovné,
rozhlas
70.000,00 Kč
cestovné
nákup služeb
všeobecný materiál
oprava a údržba KD
platby daní a kolky
Knihy, vyhlášky, směrnice
programové vybavení

50.000,00 Kč
150.000,-Kč - čistírna, , školení, zprac. mezd, dodavat.
faktury, právnické a porad. služby
50.000,00 Kč - kancelářské potřeby, čisticí prostředky
nákup materiálu na opravu
150.000,00 Kč
3.000,00 Kč
15.000,00 Kč
25.000,00Kč ( počítače)

příspěvek Svaz měst a obcí
4.000,00 Kč
pohoštění
5.000,00 Kč
------------------------------------------------------------------------------------------------Celkem
1.665.000,00 Kč

Ostatní výdaje obce:
--------------- -----------------------6310 Výdaje z finančních operací
platba úroků
6320 Pojištění obec. majetku
6330 převod finančních prostředků
z rozpočtových účtů
/převod spl. hypoték na účet ČMHB/
6399 daň za obec
3639 příspěvek Mikroregion Moštěnka
Celkem

330.000,00 Kč
49.000,00 Kč
710.000,00 Kč
136.000,00 Kč
48.886,00 Kč

1.273.886,00 Kč

Celkové výdaje obce za rok 2011 jsou ve výši 6.458.886,00 Kč
Vyvěšeno: 10.03.2011
Sňato:

