
Návrh rozpočtu pro rok 2015
Příjmy OBEC VLKANOV   IČO: 00572233
paragraf položka text návrh r. 2015

1111 daň z příjmu fyzických osob ze záv. Činnosti a funkčních pož.

1112 daň z příjmů fyzických osoby ze SVČ

1113 daň z příjmu fyzických osob  z kapitálových výnosů

1121 daň z příjmu právnických osob

1211 daň z přidané hodnoty

1340 poplatek za provoz systému shromažďování a odstr. Odpadu

1122 daň z příjmů právnických osob za obce

1341 poplatek ze psů

1361 správní poplatky 200,00

1511 daň z nemovitostí

1351 příjmy z loterií

1032 2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků (prodej dřeva)

2310 2111 pitná voda - příjmy z vodného

1019 2131 příjmy z pronájmu zemědělských pozemků

3421 2111 koupaliště - elektřina

3612 2132 bytové hospodářství - příjmy z pronájmu bytů

3722 2111 komunální odpady -  odpady podnikatelé

3727 2329 příspěvek od EKO-KOM

6171 2111 vnitřní správa  - příjem z poskytování služeb a výrobků 100,00

6171 2112 vnitří správa - příjmy z prodej zboží - prodej PB

6310 2141 příjmy z úroků

rozpočtové příjmy celkem

300 000,00

100 000,00

35 000,00

250 000,00

550 000,00

30 000,00

70 000,00

2 000,00

130 000,00

5 000,00

260 000,00

50 000,00

18 000,00

3 000,00

50 000,00

1 000,00

7 500,00

26 000,00

3 000,00

1 890 800,00



Návrh rozpočtu pro rok 2015

Výdaje OBEC VLKANOV
paragraf položka text návrh r. 2015

1031 pěstební činnost - obecní les

1032 těžební činnost - obecní les

1036 5321 správa v lesním hospodářství

1036 5173 cestovné - správce lesa

2212 místní komunikace

2221 výdaje na dopravní  obslužnost

2310 pitná voda

2321 kanalizace

3314 knihovna 600,00

3319 kultura (klubovna)

3341 obecní rozhlas

3399 ostatní záležitosti kultury

3429 koupaliště

3612 bytové hospodářství

3631 veřejné osvětlení

3721 sběr a svoz nebezpečným odpadů

3722 sběr a svoz komunálních odpadů

3723 sběr a svoz tříděných odpadů

3745 5021 veřejné prostranství - odměny z dohod

                                          - ostatní služby a náklady

5512 požární ochrana

6112 5023 zastupitelstva obcí - odměny

5019                                          -  refundace mezd

5032                                         - odvod zdravotního pojištění

5173                                        - cestovné

6171 5011 vnitřní správa  - platy zaměstnanců

5021                              - odměny z dohod

5031                             - odvod sociálního pojištění

5032                            - odvod zdravotního pojištění

85 000,00

50 000,00

110 000,00

15 000,00

50 000,00

5 280,00

133 000,00

30 000,00

7 000,00

5 000,00

70 000,00

3 000,00

4 500,00

32 000,00

14 000,00

105 200,00

20 000,00

40 000,00

125 000,00

48 000,00

273 000,00

10 000,00

24 500,00

3 000,00

150 000,00

20 000,00

36 000,00

13 000,00



paragraf položka text návrh r. 2015

6171   vnitřní správa - ostatní náklady

6320 5163 pojištění obecního majetku

6310 5163 služby peněžních ústavů

6399 5362 daně FÚ

6402 5364 výdaje finančního vypořádání mezi krajem a obcemi

kapitálové výdaje

3639 6121 územní rozvoj obce  - výstavba kolny  u budovy OÚ

3635 6119 územní plán

2321 6121 kanalizace - výstavba

výdaje celkem

8115 Ropzpočtový schodek

Schváleno ZO dne   …………………….2014

Zveřejněno na úřední desce: 27.11.2014          Zveřejněno  v elektronické podobě: 27.11.2014

Sejmuto z úřední desky:  11.12.2014                                    Sejmuto z elektr. Úřední desky:

Rozpočet je navržen jako schodkový. Schodek bude hrazen z přebytků minulých let.

Připomínky k rozpočtu je možno podat do 11.12.2014 nebo ústně na zastupitelstvu obce, kde se bude

rozpočet projednávat.

171 000,00

15 000,00

7 500,00

100 000,00

22 000,00

280 000,00

50 000,00

1 000 000,00

3 127 580,00

1 236 780,00
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