
Rozpočet obce Žernovník na rok 2007
Rozpočet

Příjmy 2007
Třída Položka tis kč
1- Daňové p říjmy
1111 Daň z příjmu FO ze závislé DPFOZČ 276
1112 Daň z příjmu FO z podnikáníDPFOP 84
1113 Daň z příjmu FO vybírané srážkouDPFO 16
1121 Daň z příjmu PODPPO 300
1122 Daň z příjmu PO za obce
1211 Daň z přidané hodnotyDPH 495
1311 Správní poplatky
1334 Poplatky za odnětí pozemků zeměď
1335 Poplatky za odnětí pozemků les
1337 Poplatek za komunální odpad 58
1341 Poplatek ze psů 4
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 24
1344 Poplatek ze vstupného 4
1511 Daň z nemovitostí 65
1xxx Ostatní daňové příjmy

2- Nedaňové p říjmy
2111 Příjmy z poskytovaných služeb 1
2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2
2141 Příjmy z úroků 51
2324 Přijaté příspěvky (dotace les)
2441 Splátky půjček od obcí
2132 Ostatní nedaňové příjmy (nájemné plyn) 70
2xxx Ostatní nedaňové příjmy

3- Kapitálové p říjmy
Přijaté příspěvky na investice

3111 Prodej pozemků 200
Prodej neinvestičního majetku
Prodej akcií ČS

4- Dotace
4111 Neinvestiční dotace z všeob.pokl.spr (volby)
4112 Neinvestiční dotace ze SR (státní správa) 3
4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze SR (les, úroky)
4122 Neinvestiční dotace z OkÚ (CO + Neúčelové dotace)
4216 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze SR (POV)
4222 Investiční přijaté dotace od krajů

Převody z hospodářské činnosti
Neinvestiční dotace ze SR
Ostatní neinvestiční dotace ze SR (POV + pěstební činnost)

6- Přijaté sank ční platby
Příjmy 1 653

8- Financování
8115 Zapojení přebytků min. roků 643
8124 Splátky dlouhodobých půjček

Mimořádná splátka úvěru na plynofikaci
Příjmy + financování 2 296



Rozpočet obce Žernovník na rok 2007

Výdaje Rozpočet
2007

§ Oddíl - paragraf tis kč
1031 pěstební činnost - dotace HČ
1031 pěstební činnost - pozemky 300
1032 ostatní produkční činnosti - dotace HČ
2140 Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch (obchod)
2212 silnice - oprava obecních cest
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2221 dopravní obslužnost
2310 pitná voda (dotace HČ voda)

ČS hájenka - čerpání dle stavu studní / hlášení poruch 
 rekonstrukce aC rozvodů 250
Rekonstrukce přivaděče ČS - vodojem 100

2321 odvádění a čistění odpadních vod 150
3111 předškolní zařízení 20
3113 základní školy 90
3314 knihovny 16

Internet do knihovny 10
Skříně knihovna (obchod)

3319 kultura, obecní kronika 6
3326 obnova kulturních památek 20

Obnova historických studen a prostranství 100
3341 rozhlas - místní vysílání 5
3392 kulturní střediska (výletiště) 10

investice (výletiště) 20
3399 SPOZ - dary k životním jubileům 6
3419 tělovýchovná činnost 6

značení cyklostezek 10
dětské hřiště u travnatého hřiště 30

3631 veřejné osvětlení 30
veřejné osvětlení rozšíření 100

3633 plynofikace, inženýrské sítě 48
   z toho úroky
   z toho plynofikace hasička (příp+spt)
   z toho přefakturovaná část stl. Rozvodů
   z toho investiční půjčky obcím

3635 Územní plánování 10
3636 Územní rozvoj
3722 sběr a svoz komunálního odpadu 92
3745 péče o vzhled obcí, zeleň 13
5212 civilní ochrana
5299 povodně Crhov
5512 požární ochrana

   z toho osobní výdaje 5
   z toho pohonné hmoty 3
   z toho ostatní služby 5
   z toho vybavení DVPS 15
   z toho jiné náklady (lékařské prohlídky) 2
   z toho opravy  (auto) 10
   z toho opravy  (hasička) 20
   z toho opravy  (požární nádrže) 170
   z toho čističky vody (požární nádrže)



   z toho opravy  (plot požární nádrže pohostinství) 0
   z toho věcné dary 6

6112 obecní zastupitelstvo 170
6114 volby do parlamentu
6115 volby do OZ
6117 volby do EP
6171 místní správa - OÚ 380

Podíl na strategii mikroregionu+internet doména
Aktualizace POV
opravy a investice (OU, obchod)
Střecha OˇU
Plot + chodník

6219 sčítání lidu
6310 Služby peňežních ústavů 12
6320 pojištění nespecifikované 6
6330 Převod dotace lesy do HČ
6399 finanční operace, daň z příjmu obcí
6409 ostatní činnost (rezerva) 50

Výdaje celkem 2296,4

Investiční výdaje a jednorázové opravy
Provozní výdaje
Převody HČ - Les

Příjmy - výdaje 0


