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VÝDAJE

Schválený rozpočet obce Chrást na rok 2013

PARAGRAF

celkem za §

1032 Lesy
1037 Celospolečenská funkce lesa
2212 Silnice
2221 Dopravní obslužnost
2310 Pitná voda

475,0 běžné výdaje, pěstební činnost a činnost OLH
10,0 příspěvek Mysliveckému sdružení
3 196,0 běžná a zimní údržba MK, oprava most Benátky
659,0 výdaje na dopravní obslužnost (MHD)
1 000,0 DSO zásob.vodou D.Chrást vodovod

2321 Kanalizace

430,0 běžné výdaje, dokanlizování obce

3111 Mateřská škola

845,0 běžné výdaje, příspěvek zřizovatele na provozní výdaje

3113 Základní škola

1 265,0 běžné výdaje, příspěvek zřizovatele na provoz. výdaje

3231 Základní umělecká škola

317,0 běžné výdaje, příspěvek zřizovatele na provozní výdaje

3314 Knihovna

129,0 běžné výdaje, nákup knih

3326 Kaplička, pomníky

5,0 běžná údržba

3330 Činnost církví

8,0 příspěvek na vybavení fary

3399 Kultura, SPOZ

120,0 materiální výdaje, zajišťování kultur.akcí a akcí SPOZ

3412 Sport. zaří. v majetku obce

400,0 běžné výdaje, výměna oken, lukostřel.zázemí

3419 Ostatní tělových. činnost

250,0 příspěvky na činnost FC Spatak a TJ Spartak

3421 Využ.vol.času dětí a ml.
3429 Zájmová činnost
3612 Bytové hospodářství
3613 Nebytové hospodářství
3631 Veřejné osvětlení

2,0 údražba naučné stezky a dětského hřiště
33,0 běž.výdaje a příspěvky na činnost občanských sdružení
488,0 běžné výdaje DPS - byty
3 869,0 provoz.výdaje včetně nutných oprav, zateplení zdrav.stř.
522,0 běžná údržba, spotřeba el. energie

3635 Územní plán

10,0 změna č.2 územního plánu

3639 Komun. sl. a územní rozvoj,

60,0 běžné výdaje v souvislosti s nakládáním s maj. obce.

3721 Nebezpečný odpad

60,0 běžné výdaje s likvidací nebezpečného odpadu

3722 Odvoz komunálního odpadu
3723 Ostatní odpady

1 100,0 výdaje na vyvážení popelnic a kontejnerů
90,0 likvidace psích exkrementů a ost. odpadů - sběrný dvůr

3725 Separovaný odpad

500,0 běžné výdaje na svoz separovaného odpadu

3745 Veřejná zeleň, vzhled obce

225,0 běžné výdaje na úpravu VZ a vzhl.obce, provoz multikáry

4351 Pečovatelská služba

73,0 běžné výdaje v souv. s poskytování pečovatelských sl.

5212 Ochrana obyvatelstva

10,0 rezerva na řešení kriz.situací dle zák.11/2011 Sb.,§ 25

5512 Požární ochrana

198,0 běžné výdaje na činnost SDH, údržba has. techn.

6112 Zastupitelstvo

916,0 odměny zastupitelstva a odvody, cestovné

6171 OÚ- činnost místní správy
6310 Finanční operace
6320 Pojištění
Celkem rozpočtované výdaje
8124 FINANCOVÁNÍ
CELKEM VÝDAJE

4 258,00 platy zam.a OON, odvody poj., běž.výdaje na provoz OÚ
36,0 bankovní poplatky, poplatky za dluhovou službu
61,0 pojištění majetku obce, povinné ručení
21 620,00
spl. úvěru na stav.úpravy ZŠ, Tovární ul., ČOV, MŠ, nový
2 892,0 úvěr most Benátky
24 512,00
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PŘÍJMY

Schválený rozpočet obce Chrást na rok 2013

PARAGRAF

celkem
v tis.Kč

tř.1

Daňové příjmy

41**

Dotace

4216 Dotace od SFŽP

17 442,0 příjem daní, správních a místních poplatků
187,00 dotace od obcí na NIV ZŠ, dotace o d Úřadu práce
192,00 dotace na rekonstrukci zdravotního střediska

1032 Lesy

10,0 prodej dřeva

2144 Ostatní služby

14,0 příjem z reklam

2212 Silnice

50,0 příjem za čištění komunikací

2321 Kanalizace, ČOV
3314 Knihovna

142,0 příjem z nájmu ČOV a kanaliz.řadů
10,0 příjem knihovních poplatků

3412 Sportovní zařízení v maj.obce

136,0 příjem z nájmu tělovýchovného zařízení

3612 Bytové hospodářství

850,0 příjem z nájmu bytů čp. 233 a Domu s pečovat. službou

3613 Nebytové hospodářství

900,0 příjem z nájmu nebyt. prostor

3633 Výstavba inž.sítí

570,0 prodej plynovodu Uhelná ul.

3639 Kom.sl. a územní rozvoj

23,0 příjem z prodeje propag. předm., nájmu poz.a ost.nem.

3722 Odvoz komunálního odpadu

806,0 příjmy za popelnice a kontejnery

3725 Separovaný odpad

300,0 příjem náhrady za separovaný odpad - EKO KOM

3745 Veřejná zeleň-vzhled obce
4351 Pečovatelské služby

20,0 příjem za úklid prostranství v obci
200,0 příjmy za pečovatelské služby

6171 OÚ-činnost místní správy

5,0 příjmy z fotokopií a další příjmy

6310 Finanční operace

5,0 příjmy z úroků

Celkem rozpočtované příjmy
8123 Financování
Celkem rozpočt.příjmy a
financování

21 862,00
2 650,00 příjem úvěru na financování opravy mostu Benátky
24 512,00
21 862,00
21 620,00
242,00
-242,00

Rozpočtové příjmy v r. 2013
Rozpočtové výdaje v r. 2013
Saldo příjmy - výdaje
Financování P-V

Rozpočet obce Chrást na rok 2013 je sestaven jako přebytkový-rozpočtové příjmy převyšují rozpočt. výdaje.
Přebytek ve výši 242 tis. Kč bude použit na úhradu splátek úvěrů.

Návrh rozpočtu na rok 2013 byl projednán na veřejném zasedání OZ dne 13.12.2012
V Chrástu dne 14.11.2012
Vyvěšeno: 27.11.2012
Sejmuto : 13.12.2012
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