
  
  
Rozpočtové příjmy Kč celkem Rozpočtové výdaje Kč celkem
Daně, poplatky, NI  7 359,10    
DPH 3 160,00    
DPPO 1 424,40    
DPFO 1 827,90    
SDV 142,80    

   
   

Poplatky (psi) 13,00    
Správní poplatky 5,00
Daň z nemovitostí 270,00
NI př. v rámci. SDV   140,00
Pobytové poplatky 1,00
Poplatek za svoz TKO 375,00

Činnost místní správy  41,00   1 132,00
příjem za služby 1,00  mzdy, pojištění, odvody, náhrady 480,00  
úroky 10,00  nákup mater., opravy a údržba, 150,00  
pronájem movitých věcí 30,00  energie,voda,PHM,plyn 185,00  

  spoje, poplatky, cestovné, software 74,00  
oprava Ford 20,00

  silniční daň, daň z pozemků 30,00  
  nákup ost. služeb 90,00
  Sdužení obcí Orlicko, SMO 30,00  

 přestupková komise Žamberk 12,00
 služby peněžním ústavům, pojištění 50,00  
 sociální fond 11,00  

Školství  0,00   320,00
 neinvestiční příspěvek PO (MŠ) 290,00  
 gymnázium 30,00  
  
     

   
   
Kultura,knihovnictví,neb  120,00   378,00
poplatky ze sálu,klubovny 31,00  osobní výdaje 53,00  
pronájem ubytovny 20,00 kulturní akce - obec v klidu,masopust, zima kino 30,00   
pronájem hospody 69,00  energie, voda 32,00  

opravy židlí stolů 10,00  
včelaři 2,00
dětské hřiště 150,00
knihovna 6,00
občasník 30,00
energie chata Rolba 40,00
materiál KZ 25,00

Tělovýchovná činnost  5,00   1 014,00
příjmy z pronájmu sport. 5,00  podpora sportovního oddílů- fotbal.klub 25,00  

podpora sportovního oddílů- aerobik 4,00
podpora sportovního hokej.oddílu-Kapři 15,00
podpora sportovního oddílu led.hokeje 90,00
podpora sportování dětí 5,00

   
  energie + voda 100,00  

drobné opravy, hnojivo, atd. 50,00
  odměny pro správce sportoviště 20,00

nájem za fotbalové hřiště 15,00
rekonstrukce střech a přístavba přístřešku 250,00

  
rozvoj ski areálu 280,00
chodník 10,00
venkovní fitness ( altán) 150,00

Pohřebnictví 20,00  262,00
příjmy ze služeb 20,00  energie, voda, materiál 12,00  

údržba, služby,opravy 150,00
Parkoviště u hřbitova 100,00

Veřejné osvětlení  0,00   380,00
  energie 100,00  

opravy, revize,materiál 110,00
  mzda za údržbu veř.osvětlení 20,00  

osvětlení ulice Pod Vlekem 80,00
  rekonstrukce veř.osvětlení ul. Dvorská a Hlavní (od Junků směr rybník) 70,00  
   
Bytové hospodářství  140,00   300,00
příjmy z pronájmu 140,00  opravy, údržba, rekonstrukce 300,00  

  
   
Sběr a odvoz 50,00 480,00
  nákup služeb 480,00  
třídění odpadu 50,00   

 Rozpočet na rok 2014 (v tis.)



Vzhled obce, veřejná 0,00 245,00
 nákup materiálu a služeb (PHM, zeleň) 60,00  

  ostatní náklady (nátěry, oprav. cedulí, zábradlí) 10,00  
osobní náklady 70,00
naučná stezka 10,00
oprava místa stání kont.na TKO-bytovky 15,00
oprava křížku (oplocení, výsadba, ořez lip) 80,00

Sociální péče, pomoc ZP 0,00 110,00
  vítání občanků 54,00  

nákup materiálu, darků, jubilea 21,00
  setkání důchodců, výlet 35,00  

 

Požární ochrana 0,00 190,00
  energie 30,00  

služby,STK+emise 10,00
materiál, opravy a údržba tech. a mat. 45,00
mladí hasiči 40,00
zajištění akcí pro děti (FLORIÁNEK) 40,00
zásahová jednotka 25,00

Výstavba a údržba inženyrských sítí, pronájem150,00 0,00
splátka za kanalizaci od VAK Žb 150,00

Silnice, mostky, chodníky 0,00 540,00
zimní údržba komunikací 120,00
opravy penetrace komunikací 300,00
radar 120,00

Zastupitelstvo obce 0,00 620,00
odměny 600,00
cestovné 10,00
školení 10,00

 

Nové akce 0,00 4 740,00
úprava IT technologií, info kiosek 25,00
IP telefonice 10,00
přístřešek na sezení před hospodou 70,00
obecní úřad - oprava 3 000,00
Výhledna 80,00
chodníky 1 300,00
revize mostů 100,00
hospoda - vyměna oken v kuchyni a skladu 100,00
oprava čekáren , lavičky 40,00
úprava studánky 15,00

Prodej-nákup pozemků 3,00 60,00
prodej pozemků pozemková agenda, geom. plány, zpracování smluv 60,00
pronájem pozemků 3,00

příjmy celkem 7 888,10 výdaje celkem 10 771,00
  

Rozdíl bude kryt z p řebytku z minulých let -2 882,90

Vyvěšeno: 
Sejmuto: 


