Schválený

rozpočet Obce Střížovice

na rok 2013

Pří imv rozn očtu ----------------------------------------------------------------------Text

Příjem v tis. Kč

Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti pot. 1/11
Daň z příjmu fyzických osob. ze sam.vvděl.činnosti pol.
Daň z příjmu fyzických osob. z kapit. výnosů pol. /113
Daň z příimu právnických osob pol. 1121, 1/22
Daň z přidané hodnoty pol. 1211
Daň z nemovitostí pol. 1511
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu pol. 1337
Poplatek ze psů pol. 1341
Poplatek za užívání veřejného prostranství pol. 13./3
Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj pol. 1347
Odvod výtěžku z provozování loterií pol. 1351.1355
Správní poplatky pol. 1361
einv. dotace na veřejnou správu pol. -1112

500
35
50
487 + 30
950
420
83

1112

Příjmy z pronájmu pozemků parag. 3639
Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí pol.2132
Příjmy z poskytování služeb a výrobků po/. 2/11
Příjmy z úroků pol. 2141
Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydob. Pol.2343
Ostatní nedaňové přfimve- příjmy z prodeje zboží/publ., pohl...Ipol.
-využ. a zneškod. odpadů parag. 3725. 3726
-ostatní přfjmy -odvád. a čišt. odp. vod - stočné par. 2321 pol. 2/11
Příimv celkem

3
1

10
20 + 5
20
54,4
40
85,6
2

15
58
2112

1

20
10
2.900

I.

Výda je rozp očtu ---------------- 2013----------------------------------------------------

Výdaje v tis.
Kč

Text
Vnitřní obchod, a služby par. 2141
Silnice- opravy a udržování, ostatní zálež. pozemních komunikací par.2212
Dopravní obslužnost par. 2221
Odvádění a čištění odpadních vod par.2239- zál.vnttrost. plavby. par. 2321 odv. odp .. vod
Předškolní zařízení - dotace/provoz, mzda/, opravy par. 3111
Neinvest. dotace na žáky ZS par. 3113
Místní knihovna par. 331-1
Ostatní záležitosti kultury / vítání občánků,l par. 3319
Zachování a obnova památek par. 3322.3326
Rozhlas a televize par. 33-11
Ostatní záležitosti kultury /jubilea, úmrtí, hody, ..!par. 3399
Ostatní tělovýchovná činnost /spor. zařízení v majetku obce/par. 3412
Využití volného času dětí a mládeže /Den dětí, disk .. ./ par. 3421
Veřejné osvětlení par. 3631
Komunální služby a územní rozvoj par. 3636. 3639
Sběr a svoz nebezpečného odpadu par. 3721
Sběr a svoz komunálního odpadu par. 3722.b/Oodpad
Ostatní odpady / pet, láhve.papír.sklo ..! par. 3723
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň par. 37-15
Protierozní ochrana /povodně apod ..! par. 374-1
Ost. péče a pomoc starým občanům par. 4359
Ochrana obyvatelstva par. 5512 pol.590 1
Požární ochrana / dobrovolná částI par. 5512
Zastupitelstvo obce par. 6112
Cinnost místní správy par. 617/
Vratky transferů- finanční vypořádání par. 6-102 - vratka dotace na volby 2012
Krátkodobé půjčky
Uhrazené splátky krátkodobých půjček
Dlouhodobé půjčky
Uhrazené splátky dlouhodobých půjček
Ostatní činnosti j.n. : par. 6399 daň z příjmu prav. osob za obec 2012
par. 6409. pol. 5321.5323 /napi přestupky/

----30
3
2.900

Výdaje celkem
PRIJMY CELKEM
2.900
VYDAJE CELKEM
2.900
SALDO /příjmů a výdajů!
O
FINANCOV ANI Iz BU/8115/
O
Schváleno na zasedání obecního zastupitelstva dne 12.12.2012 us.

Č.

45.

Ve Střížovicích 12.12.2012
Vyvěšeno:

10
50
20
2+98
300 + 191
135
20
30
50
5
40
200
30
30
1 +370
12
130 + 10
50
100
15
6
5
5
400
544
8

Sejmuto:

1 8 -12- 2011
2.

OBEC STŘÍŽOVICE
Střížovice 55, Kvasice 76821, Tel. 573 358 035

Střížovice 15.12.2012

VÝPis z usnesení zastupÍtelstva obce Střížovice

Zastupitelstvo obce Střížovice usnesením
45/2012 schválilo rozpočet obce Střížovice na
rok 2013 v navrženém znění. Rovněž se schvalují příspěvky pro PO, transfery a dotace
uvedené v návrhu rozpočtu.
č.

Pavel Kvasnička
starosta obce

Antonín Šiška
místostarosta obce

