Návrh rozpočtu na rok 2012
Příjmy:
daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti
daň z příjmu fyzických osob ze samostatné činnosti
daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů
daň z příjmu právnických osob
daň z přidané hodnoty
poplatek za znečištění ovzduší
poplatek ze psů
rekreační poplatek
poplatek z ubytovací kapacity
výtěžek z hracích automatů
správní poplatky
daň z nemovitostí
neinvestiční dotace od obcí na ZŠ
(Orl ..Zénot: 500 tisKč, Olešnice v O.h. 600 tis. Kč, ostatní 45.8 tis. Kč)
neinvestiční dotace od Orl.Záhořl na spolupráci v CR
neinvestiční dotace ze státních rozpočtů
(119,5tis. Kč výkon státnf správy, 228,64 tis. Kč na žáky)
nájem VaK (včetně doplatku 2011, poplatek za odběr vody 2011)
odvádění a čištění odpadních vod (pfipojení na kanalizaci - Květa)
knihovna - poplatek a internet. knihovna
časopis Deštník
zdravotnictví - nájemné
bytové hospodářství
(nájemné 389,3 tis., zálohy na služby 7,8 tis., splátky hypotéky 163,29)
nebytové hospodářství
(nájemné v čp. 61, 126, 132, 133, 164,433,427,0283,
zálohy el.en. 20 tis.)
pronájem plynové nádrže
poplatek z hrobů
komunální služby
(služby 300 tis., nájem pozemků 25 tis)
poplatek za vytrfděný odpad - EKO KOM
sběr a svoz komunálních odpadků
(prodej známek, skládkovné odpadu)
úhrada dobývacího prostoru
pečovatelská služba - nájemné, služby
místní správa - prodej zboží, kopírování
přijaté finanční operace - úroky
převod ze ZBÚ na ČMHB
finanční vypořádání ZŠ
dotace - ČOV
půjčka SFŽP
celkem

Výdaje
silnice
(platy fidičů, PHM, opravy, el. en. + teplo - garáže ... .)
cestovní ruch
(provoz bankomatu, kulturní akce, veletrhy)
Orlickohorská kulturní mazaika
(pfedfinancování - bude uhrazeno z dotace)
pitná voda

1000000,00
110000,00
90000,00
950000,00
2150000,00
4200,00
8200,00
355000,00
250000,00
13122,00
15000,00
900000,00
1143800,00
33500,00
348140,00
320400,00
6000,00
2500,00
12000,00
16500,00
560388,00
237517,00
600,00
3000,00
324995,00
20000,00
200000,00
4400,00
371696,00
2000,00
25000,00
216000,00
684113,41
12964592,73
1440510,29
24783174,43

1760000,00
214000,00
578400,00
210700,00

(poplatek za odběr vody, dofinancování provozu)
odvádění odpadních vod
(stavba cov. dofinancování provozu, úroky z půjčky)
základní škola
(dotace na provoz - 3300tis, 600 tis, na opravy)
knihovna
(pfipojení na internet, topení,příspěvek MLK Oka, opravy)
muzeum
(dotace na provoz, opravy, pojištění)
kronika
kulturní památky
časopis Deštník
SPOZ
dětské hřiště
zdravotnictví - ordinace
bytové hospodářství
(opravy, materiál, služby)
nebytové prostory (zálohy el.en.)
veřejné osvětlení (opravy, el.en.)
veřejný rozhlas
hřbitov
komunální služby
(nájem pozemků, daně z převodu pozemků, plat+odvody, služby)
veřejná zeleň
odvoz nebezpečného odpadu
likvidace odpadu
(OOV, materiál, odvoz, uloženf)
tříděný odpad
(nájem kontejnerů, odvoz plastů)
DPS
služby, pojištění, opravy ... )
hasiči
zastupitelé (odměna+odvody)
správa obce
(platy+odvody, el.en., telefony, poštovné, oprava kana/.přípojky ....)
poplatky za vedení účtu
pojištění majetku
vratka obci Olešnice v O.h. - fin.vypořádání ZŠ
příspěvky
(sdružení hasičů, OSO, OHP, SMO)
převody mezi účty
celkem

3900000,00
15600,00
306600,00
6000,00
80000,00
50000,00
36000,00
3000,00
20000,00
250000,00
20000,00
260000,00
10000,00
20000,00
200000,00
10000,00
5000,00
290000,00
50000,00
120000,00
130000,00
600000,00
1700000,00
20760,00
80493,00
55322,21
327000,00
216000,00
30267975,21

150000,00

financování - splátka hypotéky čp. 432

Rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 5.668.300,78 bude kryt z přebytku hospodaření minulých
let, případně z úvěru.

Podrobný rozpis rozpočtu je k nahlédnutí v kanceláři OÚ

vyvěšeno dne:

18723100,00

sejmuto dne:

