List1

ROZPOČET OBCE ROUDNÉ NA ROK 2013

v tisících

Paragraf Příjmová část rozpočtu
§- p.1111
§- p.1112
§- p.1113
§- p.1121
§- p.1211
§- p.1334
§- p.1341
§- p.1361
§- p.1511
§ -p.4112
§- p.4222
§ 2115
§ 2141
§ 2310
§ 2321
§ 3722
§ 3723
§ 3612
§ 3639
§ 6310

Daň z příjmu fyz.osob

Odvádění a čištění odpadních vod
Sběr a svoz komunálních odpadů
Sběr a svoz ostatních odpadů
Bytové hospodářství
Komunální služby a úz.rozvoj
Obec.příjmy z finančních operací

1 200,00
300,00
150,00
1 500,00
2 750,70
20,00
32,00
9,00
320,00
221,10
88,80
220,00
102,00
170,00
15,00
500,00
30,00
132,00
7,50
0,50

CELKEM v tisících

7 768,60

Daň z příjm.fyz.osob OSVČ
Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů
Daň z příjmů právnických osob
Daň z přidané hodnoty
Odvody za odnětí půdy ze ZPF
Poplatky ze psů
Správní poplatky
Daň z nemovitostí
Neinvestiční přij.transfery ze stát.rozpočtu
Dotace-investiční-změna ÚP č. 5-dálnice
Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Vnitřní obchod-restaurace Malše
Pitná voda

trvalé pobyty,vidimace,legalizace
neúčel.dotace pro MŠ 38,6 + 182,5 pro OÚ
Smlouva o poskytnutí grantu podepsána v r.2012 s Jihočeským krajem
od firmy SOLAR PROJEKT-areál fotovoltaika
měs.nájemné–12 x 10,0+hlídací služba-příspěvek na senior
pronájem obecního vodovodu
stočné 20,-Kč/1osobu
svozové známky od občanů
sběrový dvůr-třídění odpadů
Aleš 6,0Kč/měs. + Vopelka 4,5 Kč/měs.+vyúčtování vody
pronájem zahrádek,pozemků Myslivcům a ZD Malše
úroky z běžného účtu vedeného u Raiffeisenbank,a.s.
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Paragraf Výdajová část rozpočtu
§ 2212
Silnice
§ 2221
Provoz veř.silniční dopravy
§ 3111
Předškolní zařízení-MŠ
-kuchyně MŠ
-zařízení zahrady MŠ
§ 3113
Základní školy
§ 3314
Činnosti knihovnické
§ 3319
Ostatní záležitosti kultury
§ 3392
Zájmová činnost v kultuře
§ 3399
Ostatní záležitosti kultury-jubilea
§ 3421
Využití vol.času dětí a mládeže
§ 3612
Bytové hospodářství
§ 3631
Veřejné osvětlení
§ 3635
Nový Územní plán Roudné
§ 3722
Sběr a svoz komunálních odpadů
§ 3723
Sběr a svoz ostatních odpadů
§ 3745
Péče o vzhled obcí a veř.zeleň
§ 5512
PO-dobrovolná část
§ 6112
Zastupitelstvo obce
§ 6171
Činnost místní správy
§ 6310
Obecné výdaje z finančních operací
§ 6320
Pojištění funkčně nespecifikované
§ 6409
Ostatní činnosti

CELKEM v tisících

252,00
543,00
447,30
59,00
200,00
520,00
30,00
95,00
15,00
80,00
100,00
12,00
274,00
240,00
500,00
580,00
150,00
248,00
1 040,00
2 319,30
7,00
50,00
7,00

10% spoluúčast do dotačního titulu ze SFŽP-pořízení zametacího stroje
platba Dopravnímu podniku – MHD č.10
provoz.dotace od obce 370 tis.+ 77,3 tis.od Jč.kraje
dovybavení kuchyně MŠ
zažádáno do dotačního titulu Jihočeského kraje
platby za žáky ZŠ v ČB,Doudlebech,Kam.Újezdě
nákup knih+odměna knihovnici
Kronika 10,0 + 85,0 kulturní akce
loutkaři -divadélko „Ve dvoře nahoře“
vítání občánků+dary jubilantům
dětské hřiště „U Výměníku“
zálohy na vodu v bytech na čp.9
spotř.el.energie,opravy a údržba veřejného osvětlení
dokončení od firmy UPLAN s.r.o.
platby svozové firmě Marius Pedersen za svozové známky občanům
sběrový dvůr-likvidace odpadu,el.energie,opravy
PHM,opravy a údržba techniky
hasiči-provoz hasičů
odměny zastupitelů,občerstvení (10,00)
správa ob.úřadu,revize,údržba,zaměstnanci,spotřeby energií,školení,poštovné
poplatky z běžného účtu
pojištění obecního majetku
členské příspěvky do SMO Pomalší, NS SMO ČR

7 768,60

Příjmy v tisících
7 768,60
Výdaje v tisících
7 768,60
ROZPOČET SESTAVEN JAKO VYROVNANÝ.

DOLOŽKA ke schválenému rozpočtu:
Vyvěšeno dne:
23.11.2012
Sejmuto dne:

10.12.2012

Rozpočet projednán dne: 13.12.2012
Schválen usnesením číslo: 133/2012
Dokument vyvěšen i na elektronické úřední desce:
www.roudne.cz / obec Roudné / rozpočet
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