Příloha č.1 - věcná náplň rozpočtu 2009
Příjmy:
oddíl:
00 - daně sdílené (DPFO, DPPO, DPH)
- daň z příjmů za obec
- místní a správní poplatky
- odvod z výtěžku z provozování VHP
- daň z nemovitostí
10 - nájemné z pozemků, prodej dřeva
21 - sběr žel. šrotu
22 - úhrada za průjezd (Vodafon), příspěvek chatařů na opravy cest
23 - nájemné vodovod (BVK)
33 - hlášení, poplatek TKR, knihovna; prodej upomínkových předmětů; dary; příspěvek na
modernizaci TKR
36 - nájemné z budov, věcná břemena, prodej pozemků
37 - příspěvek na tříděný sběr od EKO-KOMu; příspěvky na svoz KO, prodej popelnic
61 - služby poskytované OÚ
63 - úroky b.ú., termínovaný vklad
Přijaté dotace:
- na výkon státní správy
- na školství
- knihovna
- od obce Moravany na provoz MŠ

14.100 Kč
66.500
34.300
360.400

Výdaje běžné:
oddíl 10

15.000 Kč

lesnické práce, deratizace

oddíl 21

10.000

propagace obce

oddíl 22

250.000

příspěvek na IDS, opravy místních komunikací, cest, zimní údržba
pasport dopravního značení, údržba chodníků, cyklostezky
studie nového obratiště autobusů, polohové zaměření lokality

oddíl 23

40.000

BVK - vedení evidence, opravy a čištění kanalizace kanalizace

oddíl 31

1.500.000

příspěvek na provoz přísp. org. MŠ, oprava topení, výměna oken
úhrada nákladů ZŠ Ořechov, ZŠ Moravany,

oddíl 33

130.000

provoz obecní knihovny, vedení obecní kroniky, péče o místní památníky
provoz místního rozhlasu a TKR, Nebovidský zpravodaj
peněžité a věcné dary občanům; hody, vánoční koncert

oddíl 34

90.000

péče o sportoviště, provoz travního traktoru, příspěvek ŽAVES, sportovní potřeby
cvičiště pro psy, provoz klubovny, dovybavení dětského hřiště
příspěvek na akci klubu důchodců, „Den dětí“,
věcné dary – Tydlidům, závody aut

oddíl 36
pojištění, opravy obecních budov, (topení v hospodě, fasáda obchodu)
veřejné osvětlení (rozšíření u garáží), hřbitov – oprava boční zdi a oplocení
úklid obce, majetkoprávní záležitosti obce, platby daní, správní poplatky KN

1.065.000

oddíl 37

560.000

komunální odpady, nákup sběrových nádob na tříděný sběr
péče o veřejnou zeleň - údržba sadu v "Kopcích"

oddíl 55

15.000

příspěvek na SDH Střelice, požární ochrana

oddíl 61

1.425.000

osobní a věcné výdaje zastupitelstva obce a OÚ , pracoviště CzechPOINTu
oprava topení

oddíl 63

120.000

poplatky KB, pojistné, daň z příjmů za obec

oddíl 64

20.000

rezerva na nepředpokládané výdaje

Investiční výdaje:
oddíl 23

700.000

projektové a přípravné práce na stavbu kanalizace a ČOV

oddíl 33

100.000

modernizace TKR

oddíl 34
travní traktor

Financování:
změna stavu b.ú.

130.000

