Návrh rozpočtu obce Veliš pro rok 2014
(v tis. Kč)

Příjmy:
Daň z příjmu FO ze závislé činnosti (Pol. 1111)

700

Daň z příjmu FO z podnikání (Pol. 1112)

130

Daň z příjmu PO (Pol. 1121)

720

Daň z příjmu PO za obec (Pol. 1122)

95

Správní poplatky (Pol. 1361)

1

Poplatek za VHP (Pol. 1351)

6

Daň z přidané hodnoty (Pol. 1211)
Daň za zvláštní sazbu (Pol. 1113)
Místní poplatek ze psa (Pol. 1341)
Místní poplatek ze skládky (Pol. 1337)
Daň z nemovitostí (Pol. 1511)
Lesní hospodářství-prodej dřeva (1031 pol. 2111)
Komunální služba – pronájem pozemků (3639 pol. 2131)
Pronájem lesních pozemků (1031 pol. 2131)
Poplatky za pitnou vodu (2310 pol. 2111)

1.570
70
9
40
430
50
100
90
100

Finanční operace – příjem úroků (6310 pol. 2141)

5

Příjmy z pronájmu kulturního zařízení (3339 pol. 2132)

5

Příjmy z pronájmu restaurace (2141 pol. 2132)

6

Příjmy z pronájmu-internet (6171 pol. 2111)

10

Příjmy z prodeje pozemků (3639 pol. 2132)

10

Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu (Pol. 4112)
Hřbitovní poplatky (3632 pol. 2111)
Příjmy z prodeje ryb (Pol. 2111)
Celkové příjmy
Přebytek hospodaření z minulých let (Pol. 8115)
Disponibilní prostředky celkem

61,8
50
5
4.263,8
3.502
7.765,8

Výdaje:
Lesní hospodářství (1031) - materiál, udržování, služby
Vnitřní obchod (2141) - údržba restaurace, elektrická energie
Komunikace (2212) - zimní údržba, opravy komunikací
Dopravní obslužnost (2221) - příspěvek na autobusovou
dopravu
Vodovod (2310) - vodárna Lipiny, provozní rezerva

300
56,98
2.602
58,82
(konsolidace)
300

Kanalizace (2321) - propust Sedlečko, opravy

400

Knihovna (3314) - odměna, materiál, vytápění
Kulturní akce, SPOZ (3319) - odměny, materiál, služby,
občánci, jubilea
Obnova památek - kapličky, kostel (3326) - opravy a údržba
kapličky v Sedlečku, kostel Veliš
Kulturní zařízení (3399) – kulturní sál-stoly

100

Tělovýchovná činnost (3419) – finanční příspěvek, údržba

200

Volný čas dětí (3421) - skluzavky, prvky

100

Hasiči (5512) - materiál, opravy a údržba, uniformy

150

Veřejné osvětlení (3631) - elektrická energie, opravy a údržba

200

Nebezpečný odpad (3721) - skládkovné + doprava
Komunální odpad (3722) - skládkovné + doprava
Obecní zastupitelstvo (6112) - odměny + odvody, cestovné,
pohoštění
Místní správa (6171) - mzdy + odvody, materiál, elektrická
energie, služby, drobný hmotný majetek, programové
vybavení, úprava dvora u OU
Hřbitov (3632) - oprava zdi, studny, kolumbarium
Příspěvky postiženým (3543)
Veřejná prostranství (3745)
Výdaje celkem

Vyvěšeno: 18.2.2014
Sejmuto
Schváleno zastupitelstvem obce dne

30
800
100

15
150
500
1.000
500
3
200
7.765,8

