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Popis 

Návrh rozpočtu  2015 

příjmy výdaje 

1. Druhové členění – podíl na rozpočtovém určení daní, nárokové transfery 

 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 420,0  

 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze sam.výdělečné činnosti 20,0  

 1113 Daň z příjmu fyzických osob z kapitál.výnosů 50,0  

 1121 Daň z příjmu právnických osob 550,0  

 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 25,0  

 1211 Daň z přidané hodnoty 1 100,0  

 1340 Poplatek za komunální odpad 78,0  

 1341 Poplatek ze psů 3,2  

 1343 Poplatek za uživ.veř.prostranství 0,5  

 1361 Správní poplatky 0,5  

 1381 Daň z hazardních her 12,0  

 1511 Daň z nemovitých věcí 440,0  

 4112 Souhrnný dotační vztah 57,8  

 4121 Neinvestiční přijaté dotace od obcí   3,5  

2. Závazné ukazatele podle okruhu činností -  základ odvětvové členění 

Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj 

1019 příjmy Příjmy z pronájmu pozemků 59,6  

Silnice 

2212 výdaje Nákup materiálu, služby  15,0 

  Oprava místních komunikací  450,0 

Ostatní záležitosti pozemních komunikací 

2219 výdaje Opravy chodníků  60,0 

Dopravní obslužnost 

2292 výdaje Výdaje na dopravní územní obslužnost  8,0 

Pitná vod 

2310 výdaje Členský příspěvek-DSO „Vodovody a kanalizace“  1,94 

Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 

2321 příjmy Příjem za stočné - ČOV 300,0  

 výdaje Provoz –ČOV, dofinancování  625,0 

Činnosti knihovnické 

3314 výdaje Mzdové náklady, nákup knih  8,0 

Ostatní záležitosti kultury – kronika 

3319 výdaje Mzdové náklady, materiál  10,5 



Rozhlas a televize 

3341 výdaje OSA-poplatek  3,5 

Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostředků 

3399 příjem Příjmy ze služeb, příspěvek „Hrotovicko“ 15,0  

 výdaje Kapela-pouť, materiál, služby, občerstvení, důchodci  46,0 

Sportovní zařízení v majetku obce 

3412 výdaje Nákup služeb – víceúčelové hřiště  30,0 

Nebytové hospodářství 

3613 příjem Příjmy z pronájmu, služby, přeplatek energií 1,0  

 výdaje Nákup energií  2,0 

Veřejné osvětlení 

3631 výdaje Elektrická energie, opravy  100,0 

Pohřebnictví 

3632 příjmy Služby a pronájem hrobových míst 15,0  

 výdaje Materiál, PHM, služby  2,0 

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 

3639 příjem Příjmy z pronájmu pozemků, věcná břemena 4,1  

 výdaje Materiál,PHM,služby, opravy,mzdové náklady,DDHM  365,1 

  Členský příspěvek  Hrotovicko, Energoregion 2020  2,0 

Sběr a svoz nebezpečných odpadů 

3721 výdaje Nákup služeb  15,0 

Sběr a svoz komunálních odpadů 

3722 příjem Poplatek z popelnice, prodej popelnic 1,2  

  výdaje Nákup služeb  105,0 

  Členský příspěvek DSO-„Skládka TKO“  0,975 

Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 

3725 výdaje Příjmy z poskytování služeb a výrobků 25,0  

Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp.a komunál.) 

3723 výdaje Služby-sběrný dvůr, tříděný odpad  35,0 

  DDHM – kontejnery na tříděný odpad  60,0 

Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 

3726 výdaje Služby-bioodpad  10,0 

Péče o vzhled a veřejnou zeleň 

3745 příjem Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,5  

 výdaje Materiál,služby  23,0 

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 

4359 výdaje Neinvestiční transfery (Diakonie)  10,0 

Požární ochrana – dobrovolná část 

5512 příjem Příjem za nájem 3,0  

 výdaje Nákup energie,služby,materiál,PHM,DDHM,opravy  90,0 

Zastupitelstva obcí 

6112 výdaje Mzdové náklady  219,8 

Činnost místní správy 

6171 příjem Příjmy za služby, prodej zboží 2,0  

 výdaje Mzdové náklady,služby,materiál,energie,opravy,cest.  341,5 

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 

6310 příjem Příjmy z úroků 1,0  

 výdaje Poplatky bance, úroky  z úvěru  31,0 

Pojištění funkčně nespecifikovaná 

6320 výdaje Pojištění majetku  5,0 



Ostatní finanční operace 

6399 výdaje Platby daní a poplatků státn.rozp. (DzP PO za obec)  25,0 

3. Financování 

 8115 Přebytek peněžních prostředků z minulých let  189,901 

 8124 Uhrazené splátky dlouhodobého úvěru - ČSOB -292,684  

4. CELKEM 2 895,216 2 895,216 

 

 

Schváleno: Zastupitelstvem obce Krhov na 14. zasedání dne 2.3.2017 usnesením č. 

4/14/2014-2018. 

           

 


