ROZPOČET
OBCE VLKANOV
NA ROK 2010
PŘÍJMY
Daňové příjmy
1111 - daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti
1112 - daň z příjmů fyz. osob ze samostatné výdělečné činnosti
1121 - daň z příjmů právnických osob
1122 - daň z příjmů právnických osob za obec
1113 - daň z příjmů fyz. osob vybíraná zvl. sazbou
1211 - daň z přidané hodnoty
1341 - poplatek ze psů
1511 - daň z nemovitosti
Součet

172.000,-30.000,-191.000,-97.000,-14.000,-380.000,-2.000,-140.000,-1.026.000,--

Nedaňové příjmy
1032-2111 - lesní hospodářství – příjmy z prodeje dřeva
1337
- poplatky za odvoz komun. odpadu
2310-2111 - pitná voda – poplatky za odběr vody
3419-2329 - koupaliště – úhrada spotřebované el.en.
3612-2132 - bytové hospodářství – nájemné z obecních bytů
3725-2324 - služby dle smlouvy
6171-2329 - činnost místní správy – ostatní příjmy
6310-2141 - finanční operace – příjmy z úroků
1019-2131 - nájemné za pozemky

520.000,-32.000,-68.000,-3.500,-52.140,-2.000,-1.000,-6.500,-1.500,--

Součet

686.640,--

Běžné přijaté dotace
231 10 4112 - neinvestiční dotace ze státního rozpočtu

79.800,--

Součet

79.800,--

PŘÍJMY CELKEM

1.792.440,-- Kč

VÝDAJE
Třída 1
1019-5164 - nájemné za pozemek
1031-5139 - lesnictví – nákup sazenic a postřiků
1031-5169 - lesnictví – pěstební činnost – práce v lese

2.200,-46.000,-62.000,--

1032-5169 - lesnictví – těžební činnost

210.000,--

231 10 1036-5321 orj.59 - lesnictví – plat lesníka

109.000,--

1036-5173 - lesnictví – cestovné – lesník
Součet

15.000,-444.200,--

Třída 2
2212-5171 - oprava silnice

35.000,--

2221-5193 - provoz veřejné siln. dopravy /příspěvky ČSAD/

5.080,--

2310-5151 - pitná voda – poplatky za vodné FÚ Domažlice
2310-5169 - pitná voda – rozbory

22.000,-29.000,--

2321-5169 - odpadní vody – rozbory
2321-6121 - projekt na vybudování části kanalizace

2.000,-50.000,--

Součet

143.080,--

Třída 3
3111-5321 orj.59 - předškolní zařízení – příspěvek MŠ N.Kramolín
3111-5321 orj.68 - předškolní zařízení – příspěvek MŠ Poběžovice

20.000,-25.000,--

3113-5321 orj.94 - základní školy – příspěvek ZŠ Domažlice
3113-5321 orj.68 - základní školy – příspěvek ZŠ Poběžovice

10 .000,-30.000,--

3314-5021 - knihovna – ostatní osobní výdaje
3319-5169 - přísp. na zprac.účetn., hudební prod., pouť. atr. apod.
231 10 3319-5329 orj.98 - čl. příspěvek Chodské lize
3319-5169 orj.98 - příspěvky na porad. Chodské lize
3319-5229 - členský příspěvek SMO
3399-5194 - dárkové balíčky pro jubilanty v obci

3.000,-10.000,-4. 000,-10.000,-2.500,-3.000,--

3419-5154 - koupaliště – el. energie
3631-5154 - veřejné osvětlení – el. energie
3631-5171 - veřejné osvětlení – opravy

5.000,-15.500,-60.000,--

3722-5169 - sběr a svoz komun. odpadů
100.000,-231 10 3722-5329 orj.98 - členský příspěvek Sdružení obcí LAZCE
100,-3745-5169 - veřejná zeleň – údržba
Součet

18.000,-316.100,--

Třída 5
5512-5154 - hasiči – el.energie v hasičské zbrojnici
5512-5156 - hasiči – pohonné hmoty
5512-5139 - hasiči – nákup materiálu
5512-5222 orj.68 - příspěvěk na činnost Okrsku Poběžovice

1.000,-1.500,-40.000,-2.000,--

Součet

44.500,--

Třída 6
Místní zastupitelské orgány
6112-5023 - odměny členům zastupitelstva
6112-5019 - refundace mzdy
6112-5032 - zdravotní pojištění zastupitelů

246.000,-4.000,-20.000,--

Součet

270.000,--

6310-5163 - bankovní poplatky
6320-5163 - pojištění obecního majetku

5.500,-24.000,--

Činnost místní správy
6171-5011
6171-5019
6171-5021
6171-5031
6171-5032

-

platy zaměstnanců – účetní
refundace mzdy
ostatní osobní výdaje /odměny – dohody o PP, brigády/
pojistné na soc. zabezp.
pojistné na zdrav. poj.

83.700,-1.500,-23.500,-21.500,-8.300,--

6171-5136
6171-5137
6171-5038
6171-5139
6171-5154
6171-5156
6171-5161
6171-5162
6171-5164
6171-5166
6171-5168
6171-5169
6171-5175
6171-5222
6171-5361
6171-5362

-

předplatné tisku, knihy apod.
nákup DHIM
zákonné poj. odpovědn. zaměstnavat. - úraz, nemoc
nákup materiálu, drobná vydání
el. energie – provoz OÚ
nákup pohonných hmot /brigády/
nákup poštovních známek
poplatky za telefon a internet
nájemné za zastávku ČD
poradenské a právní služby
zpracování mezd
nákup služeb
pohoštění, občerstvení
čl. příspěvek SMS ČR
nákup kolků
proúčtování daně z příjmu za obec, ost. daně

Součet

VÝDAJE CELKEM

Schváleno ZO dne: ............................................

9.600,-12.000,-400,-20.000,-26.000,-5.000,-3.000,-18.000,-1.000,-15.000,-11.000,-20.000,-5.000,-1.100,-2.000,-100.000,-417.100,--

1.634.980,-- Kč

