Rozpočet
Obce Vinary na rok 2008
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Příjmy
§ 0000 Daňové příjmy, dotace, poplatky, splátky
1111 - daň z př.fyz.osob ze závis. činnost a funkč.požitků
1112 - daň z př.fyzických osob ze samost. výděleč. činosti
1113 - daň z př.fyzických osob z kapitálových výnosů
1121 - daň z příjmu právnických osob
1122 - daň z příjmu právnických osob za obec
1211 - daň z přidané hodnoty
1337 - poplatek za komunální odpad
1341 - poplatek ze psů
1361 - správní poplatky
1511 - daň z nemovitosti - (stavby pozemky)

v tis. Kč
710,00
80,00
45,00
860,00

(20+10% z daně ze závislé činn.)
(100 % daně z podnikání)
(
(20 % z daně příjmu práv.osob)

1300,00 (podíl na vybrané DPH)
191,20
5,00
3,00
900,00 (100 % daně z nemovitosti)

4112 - neinv.dotace ze SR ……... (globální dotace)
4216 - Ostatní ivestiční dotace ze Státního rozpočtu
§ 3612 Bytové hospodářství
2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí
§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.
2131 - Příjmy z pronájmu pozemků
2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí
2139 - Příjmy z pronájmu obce jn.

11,20

(dotace na výkon státní správy)
(na výstavbu vodovodu)

45,00

(nájem z bytu )

30,00
4,00

(prodejny)

§ 6171 Činnost místní správy
2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n.

45,00 ECOKOM - za třídění odpadů

§ 6310 Příjmy a výdaje z uvěr.fin.operací
2141 - Příjmy z úroků
2142 - Příjmy z podílu na zisku a dividend

50,00 úrok z BU a TV)
0,00

PŘÍJMY

CELKEM

4279,40

Rekapitulace příjmů

v tis. Kč
třída 1
třída 2
třída 3
třída 4

4094,20
174,00
0,00
11,20

Příjmy celkem

4279,40
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Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté dotace

Výdaje
§ 2212 Silnice - místní komunikace
5171 - Opravy a udržování

2600,00

§ 2310 Pitná voda
6121 - Budovy haly stavby - vodovod

1000,00

2600,00 opravy místních komunikací (Kozojídky)

1000,00 stavební práce vodovod Kozojídky

§ 2321 Odváděni a čištění odpadních vod
5021 - Ostatní osobní výdaje
5139 - Nakup materiálu j.n.
5171 - Opravy a udržování

35,00

§ 2333 Úpravy drobných vodních toků
5021 - Ostatní osobní výdaje
5169 - Nákup služeb j.n.
5171 - Opravy a udržování

11,00

§ 2341 Vodní díla v zemědělské krajině
5021 - Ostat. osobní výdaje
5139 - Nakup materiálu j.n.

10,00

15,00 platy na dohody
20,00 materiual

6,00

platy na dohody

5,00

5,00
5,00

platy na dohody

§ 3111 Předškolní zařízení
§ 3113 Základní školy
5321 - Neinv.dotace obcím
5321 - Neinv.dotace obcím
5321 - Neinv.dotace obcím
5321 - Neinv.dotace obcím

130,60
46,60
40,00
40,00
4,00

příspěvek na školy (Smidary)
příspěvek na školy (Hlušice)
příspěvek na školy (Nový Bydžov)
příspěvek na školy (Skřivany)

§ 3141 Školní stravování
§ 3314 Činnosti knihovnické
5021 - Ostat. osobní výdaje
5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk

9,50

§ 3319 Záležitosti kultury j.n.
5021 - Ostat. osobní výdaje

4,00

7,50 platy na dohody
2,00 knihy

4,00 kronika

§ 3392 Zájmová činnost v kultuře (3319)
5137 - Drobný hmotný majetek
5153 - plyn
5154 - elektrická energie 1-5-7-8-11-13-14
5171 - Opravy a udržováni

267,00

§ 3399 Záležitosti kult.církví a sděl.prosř. j.n. (SPOZ)
5175 - Pohoštění
5194 - Věcné dary

100,00

15,00
35,00
215,00
2,00

inventář 3000-40000,- Kč
Kulturní dům Kozojídky
Klubovny, Kult. dům ...
opravy rozhlasu …)

100,00 setkání obcí
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§ 3421 Využití volného času mládeže
5169 - Nákup ostatních služeb jn.
6121 - Budovy haly stavby

300,00
10,00 lední plochy ...)
300,00 umělý povrch víceúčelového hřiště Vinary

§ 3612 Bytové hospodářství
5171 - Opravy a udržování
§ 3631 Veřejné osvětlení
5021 - Ostat. osobní výdaje
5139 - Nakup materiálu j.n.
5154 - elektrická energie 2-9-10-16
5171 - Opravy a udržování (dodavatelsky)

5,00
5,00 opravy v bytech …
165,00
10,00 platy na dohody
10,00 výbojky, svítidla, žárovky …)
135,00
10,00 různé opravy techniky dodavatel.)

§ 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů
5169 - Nakup služeb j.n.

25,00

§ 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů
5169 - Nakup služeb j.n.

230,00

§ 3745 Péče o vzhled obci a veřejnou zeleň
5021 - Ostat. osobní výdaje
5139 - Nakup materiálu j.n.
5156 - Pohonné hmoty a maziva
6122 - Stroje, přístroje a zařízení

285,00

25,00 mobilní svoz RUND)

230,00 svoz popelnic TS N.Bydžov)

150,00
50,00
35,00
50,00

§ 5512 Požární ochrana
5019 - Ostatní platy (refundace mezd)
5021 - Ostat. osobní výdaje
5137 - Drobný hmotný investiční a neivestiční majetek
5139 - Nakup materiálu j.n.
5154 - elektrická energie 3-12-15
5156 - Pohonné hmoty a maziva
5163 - Služby penež. ústavů (pojistné)
5171 - Opravy a udržování (dodavatelsky)
5173 - Cestovné
5175 - Pohoštění a dary
5222 - Neinvestiční dotace občanským sdružením
§ 6112 Zastupitelstva obcí
5019 - Ostatní platy (refundace mezd)
5023 - Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů
5039 - Ostatní pojištění placené zaměstnavatelem
5173 - Cestovné

platy na dohody - údržba zelně)
stromky tráva ...)
benzin nafta)
strojní a ruční nářadí, ... )

54,00
4,00
5,00 platy na dohody - údržba ...)
hadice, proudnice, uniformy atd. ...)

5,00
5,00 Vinary, Kozojídky, Janovice
6,00 benzin nafta)
pojištění hasičského auta)

5,00 různé opravy techniky dodavatel.)
4,00 cestovné hasičů)
10,00
10,00 přísp. na 1 kolo soutěže,výročí,...)
411,00
30,00 refundace mezd zastupitelů)
370,00
9,00
2,00 cestovné zastupitelů)
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§ 6171 Činnost místní správy
5011 - Platy zaměstnanců
5019 - Ostatní platy (refundace mezd)
5021 - Ostat. osobní výdaje
5031 - Pov.pojistné na soc.zabezp.
5032 - Pov.poj.na zdrav. pojištění
5038 - Pov.poj.placené zaměstnavatelem j.n.
5136 - Knihy, uč.pomůcky a tisk
5137 - Drobný hmotný majetek
5139 - Nákup materiálu j.n.
5149 - Úroky a ostatní finanční výdaje j.n.
5151 - Voda
5154 - Elektrická energie 4-6
5155 - Pevná paliva
5161 - Služby pošt
5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací
5163 - Služby penež. ústavů (pojistné)
5165 - Nájemné za půdu
5166 - Konzultanská a poradenská činnost
5167 - Služby školení a vzdělávání
5168 - Služby zpracování dat
5169 - Nákup služeb j.n.
5171 - Opravy a udržování
5172 - Program. vybaveni
5173 - Cestovné
5175 - Pohoštění
5229 - Neinv.dotace nezisk.org. j.n.
5329 - Neinv.dotace veřejným rozpočtům …..
6125 - HIM Výpočetní technika

1552,63
100,00
2,00 refundace mezd zaměstnanců
20,00 dohody - klubovny,sauna,školy,kult.dům
42,00
17,00
12,00 předplatné zbírek zák.,časopisů ..)
20,00 inventář 3000-40000,- Kč
100,00
7,00
80,00
10,00
5,00
25,00
30,00
1,00
30,00
2,00
20,00
20,00
900,00
20,00
5,00
5,00
35,00
4,63
40,00

VÝDAJE CELKEM

OÚ + prodejna

rozhlas, telefony)
pojištění obce)
pozemek prodejny Vin.)
k žádosti o dotace
školení, lyžař.výcvik,

sklad Janovice,Škola Vinary,Kaplička Lhota
PVT, TRIADA, ...)
cestovné zaměstnanců a ostatních)
dětský den, dětský karneval ...)
přísp.na činn.sdružením (důchodcům)
Dotace Mikroregionu N.B.

7204,73

Rekapitulace výdajů

v tis. Kč
třída 5
třída 6

6114,73 Běžné výdaje
1390,00 Kapitlové výdaje

Rekapitulace ROZPOČTU

v tis. Kč

Příjmy celkem (plus)
Výdaje celkem (mínus)
Financování - třída 8 (saldo)

4279,40
-7204,73
-2925,33

8115 Zapojení zůstatku z minulých let

Kč

vyvěšeno 7.2.2008
do
22.2.2008
Dne 22.2.2008 - schváleno obecním zastupitelstvem.
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2925,33 čerpání přebytku rozpočtů z minulých let

