
nÁvnn Rozpočru oBcE KAMENIIÁ nn RoK 2013

PRIJMY

Paragraf Položka Rozpočet (Kč)

0000 Daňové p íjmy 1.800.000,-

0000 Poplatky za odnětí pozemk plnění funkcí lesa 10.000n-

0000
Poplatek za provoz, shromažd'ováni a odstraňováni
komunáIních odpadťt

1 10.000n_

0000 Poplatky ze psů 1.900,_

0000 Poplatky za využivání ve ejného prostranství 650,-

0000 Správní poplatky 1.000,_

0000 Neinvestiční prijaté transfery ze státního rozpočtu dotace 54.400,_

3743 P íjmy z uhrad dob vacího prostoru 40.000,-

6171 P íjmy z pronájmu pozemk 2500,-

631 0 P íjmy z urokťt 1.200r-

1037 P íjmy s poskytování služeb a v robk,,i (drevo) 80.000,-

3392 P íjmy z pronájmu ostatních nemovitostí (pronájem KD) 3.000,_

3412 P íjmy z pronájmu ostatních nemovitostí (pronájem
víceúčelové vodní nádrže)

800,-

3613 P íjmy z pronájmu ostatních nemovitostí (nebytov ch prostor) 16.000,_

3639 P íjmy z prodeje pozemkri 1.000,_

3722 P íjmy z poskytování služeb (príjem z trídění odpad ) 2.500,-

pŘí.lMy cELKEM 2.124.950,_



VÝDAJE

Paragraf PoI ožka Rozpočet (Kě}

1037 Gelospolečenská fu n kce lesťt 85.000,_

2212 Komunikace (opravy a udržování) 141.000,_

2221 V daje na dopravní obslužnost 1 10.000,-

2310 Nákup ostatních služeb (vlidaje na analyzy pitn ch vod) 16.000,_

3639 Komunální služby - uroky a služby peněžních ustavů 40.000,_

31 13 Základní školy (príspěvky na žáky) 120.000,-

3314 činnosti knihovnické 20.000,_

331 9 Kultura 20.000,-

3330 P íspěvky na činnost registrovan m církvím 5.000,_

3392 Zájmová činnost v kultu e (opravy a údržba, vybavení KD) 8.000,_

3412 Sportovní za ízení v majetku obce 70.000,-

3419 ostatní tělov chovná činnost 8.800,_

3613 Nebytové hospodá ství (opravy nebytov ch prostor) 30.000,-

363 1 Ve ejné osvětlení (elektrická energie) 60.000,-

3639
Komunální služby (p|yn, platy zaměstnanc , nákup materiálu a
sIužeb)

250.000,-

3722 Sběr a svoz komunálních odpad 165.000,_

3725 Využíváni a zneškodňování odpad (sběr a svoz nebezpečn ch
odpad )

20.000,_

3745 Péče o vzhled obcí a ve ejnou zeleň 80.000,-

3749 Ostatní neinvestiční transfery (členské príspěvky) 3.150,_

4345 Ostatní neinvestiční transfery neziskov m a podob. organizacím
(príspěvkv na charitu)

3.000,-

5512 požární ochrana 40.000,-

6112 Zastupitelstva obcí 85.000,-

6171
Cinnost místní správy (platy zaměstnancťr, povinné sociální a
zdravot. pojištění, drobnl majetek, nákup materiálu a služeb,opravy)

420.000,_

631 0 Služby peněžních tístav (poplatky) 15.000,_

00000 Splátka uvěru 310.000n_

\ryDAJE GELKEM 2.124.950,_
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