Rozpočet obce Klenovice na rok 2006
PŘÍJMY
pol. název
1111 Daň z příjmů FO ze ZČ
1112 Daň z příjmů FO ze SVČ
1113 Daň z příjmu FO z KV
1121 Daň z příjmů právnických osob
1211 Daň z přidané hodnoty
1337 Poplatek za likvidaci kom.odp.
1341 Poplatek ze psů
1342 Poplatek za lázeňský pobyt
1361 Správní poplatky
1511 Daň z nemovitostí
2111 Příjmy z poskyt.služeb a výrob.
2131 Příjmy z pronájmu pozemků
2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit.
2133 Příjmy z pronájmu mov. věcí
2141 Příjmy z úroků
2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n.
2460 Splátky půjček od obyvatel.
3111 Prodej pozemků
4112 Neinv.přij.dotace ze SR

CELKEM

částka
612,7
176,3
34,7
686,1
1 222,6
258,2
5,1
3,5
1,0
220,0
130,4
2,1
48,0
24,6
6,2
31,0
33,1
311,7
7,1

3 814,4

Příjmy-výdaje (schodek hospodaření):

-116,9

FINANCOVÁNÍ
8124 Uhraz.splátky dlouh.přij.půjček
8115 Změna stavu krátk.pr.na ú.231
8115 Změna stavu krátk.pr.na ú.236
CELKEM

-360,0
511,7
-34,8
116,9

VÝDAJE
§
název
1031 Pěstební činnost
2212 Silnice
2310 Pitná voda
2321 Odvádění a čištění odpad.vod
2333 Úpravy drobných vodních toků
3111 Předškolní zařízení
3113 Základní školy
3314 Činnosti knihovnické
3319 Ostatní záležitosti kultury
3326 Poř,zachov, a obnova hodnot kult.povědomí
3349 Ostatní záležitosti sděl.prostř.
3392 Zájmová činnost v kultuře
3399 Ostat.záležitosti kultury, církví
3412 Sportovní zařízení v maj.obce
3419 Ostatní tělovýchovná činnost
3421 Využ.vol.času dětí a mládeže
3613 Nebytové hospodářství
3631 Veřejné osvětlení
3635 Územní plánování
3636 Územní rozvoj
3639 Kom.služby a územ.rozvoj
3722 Sběr a svoz komunál. odpadů
3724 Využív.a zneškodň.nebez. odp.
3725 Využív.a zneškodň.kom. odp.
3727 Prevence vzniku odpadů
3745 Péče o vzhled obcí a veř. z.
4313 Sociální ústavy pro zdrav.p.ml.
4319 Ostatní soc.péče a pom.zdrav.p.
6112 Zastupitelstva obcí
6171 Činnost místní správy
6310 Obecné příj.a výd. z finan.oper.
6310 Obecné příj.a výd. z finan.oper.
6320 Pojištění funkčně nespecifikované
CELKEM

částka
30,0
608,2
71,0
952,9
1,0
20,0
250,0
59,6
4,8
100,0
8,2
50,7
0,5
15,0
6,0
21,5
30,0
210,0
70,0
31,4
4,0
337,5
4,0
60,0
17,0
77,5
15,0
2,0
378,2
465,3
15,5
0,5
14,0
3 931,3

Usnesení zastupitelstva obce Klenovice
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje:
Rozpočet Obce Klenovice na rok 2006:
a) Příjmy celkem
Kč 3,814.400,-Výdaje celkem
Kč 3,931.300,-z toho
běžné výdaje
Kč 2,538.000,-kapitálové výdaje
Kč 1,393.300,-Schodek hospodaření
Kč 116.900,-Uhrazené splátky přijatých půjček
Kč 360.000,-b) Schodek hospodaření rozpočtu roku 2006 včetně splátek dlouhodobého úvěru bude pokryt
financující položkou změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech
c) Stanovuje závazné detailní členění rozpočtu uvedené v komentáři k rozpočtu obce na rok
2006

Komentář k rozpočtu
Rozpočet obce Klenovice na rok 2006 je schválen jako schodkový. Příjmy činí Kč 3.814.400,- a výdaje Kč 3.931.300,--. Schodek rozpočtu, který činí Kč 116.900,--, bude včetně splátek
dlouhodobého úvěru pokryt financující položkou změna stavu krátkodobých prostředků na
bankovních účtech.

Příjmy
Daňové příjmy a poplatky
Daňové příjmy pro rok 2006 jsou vypracovány v souladu s § 11, bod 1) zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění a vychází z Vládního
návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2006 v souladu s Vyhláškou č. 328/2005, o podílu
jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané
hodnoty a daní z příjmů. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2006 byl schválen
Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky ve 3.čtení dne 2.12.2005.
Na základě doporučení Krajského úřadu České Budějovice jsou rozpočtu obce Klenovice sníženy
přepokládané příjmy z daní o 3% oproti příjmům vyplývajícím z predikce Ministerstva financí ČR. U
části daně z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti nelze vycházet z obyčejného
propočtu dle návrhu státního rozpočtu a zákona „o podílu jednotlivých obcí“, protože významnou
složkou této daně je daň, která je tvořena výnosem 30% daní místních podnikatelů. Dle SR by na
naší obec připadala částka 231,2 tis.Kč. K datu zveřejnění návrhu rozpočtu na rok 2006 se tato daň
podílela na příjmech obce ve výši 80,5 tis.Kč, proto pro příští rok je rozpočtováno pouze 80 tis.Kč. U
daně z nemovitostí bylo vycházeno ze skutečnosti minulých let. Výše této daně je ve stabilní výši a
odchylky jsou minimální.
Příjem z Poplatku za likvidaci komunálního odpadu je stanoven dle výše sazby schválené
pro rok 2006. Poplatek ze psů je postaven dle počtu poplatníků v obci k datu schválení rozpočtu.
Další poplatky, které plní spíše doplňkovou funkci příjmové stránky rozpočtu obce a pohybují se
v řádech stokorun (poplatek za užívání veřejného prostranství, poplatek za lázeňský nebo rekreační
pobyt, správní poplatek), byly stanoveny dle zkušeností z minulých let.
Účet

Paragr. Polož. Název

Částka

Doplňující údaje
231

1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
výpočet dle zákona 328/2005 Sb. a návrhu SR + snížení o 3%
(21,800.000 tis.Kč x 0,002752% + 1,600.000 tis.Kč x 0,001989%)

612,7

231

1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ
výpočet dle zákona 328/2005 Sb. a návrhu SR
(3,500.000 tis.Kč x 0,002752%=96,3 tis.Kč
+ 8,400.000 tis.Kč x 0,0027528%=231,2 tis.Kč - tato druhá složka
daně obsahuje 30% daní místních podnikatelů, vypočtená částka
se rovná celorepublikovému průměru. Na naši obec podle

176,3

minulých období připadala částka 80,0 tis.Kč

231

1113 Daň z příjmu fyzic. osob z kapit. výnosů
výpočet dle zákona 328/2005 Sb. a návrhu SR + snížení o 3%
(1,300.000 tis.Kč x 0,002752%)

34,7

231

1121 Daň z příjmů právnických osob
výpočet dle zákona 328/2005 Sb. a návrhu SR + snížení o 3%
(25,700.000 tis.Kč x 0,002752%)

686,1

231

1211 Daň z přidané hodnoty
výpočet dle zákona 328/2005 Sb. a návrhu SR + snížení o 3%
(45,800.000 tis.Kč x 0,002752%)=1.189,7 tis.Kč

1 222,6

231

1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu

258,2

(trvale bydlící: 483 x 450,-- + rekreanti: 122 x 335,--)

231

1341 Poplatek ze psů

5,1

výpočet=88x50,--(zákl.sazba)+10x75,--(zvýš.sazba)

231

1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt

3,5

výpočet=odhad z minulých let

231

1361 Správní poplatky

231

1511 Daň z nemovitostí

1,0

výpočet=odhad z minulých let
220,0

výpočet=odhad z minulých let
CELKEM třída 1

3 220,2

Nedaňové příjmy
Jsou tvořeny příjmy z vlastní činnosti, z pronájmu majetku a poskytovaných služeb, přijatými
splátkami půjčených prostředků a ostatními nedaňovými příjmy. Většina těchto rozpočtovaných
příjmů vychází z již uzavřených smluv. Příjem ze stočného byl propočítán na počet obyvatel
využívajících obecní kanalizaci.
Účet

Paragr. Polož. Název

Částka

Doplňující údaje
231

2321

231

3725

231

1012

231

3639

2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků

130,4

2111 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
výpočet: odhad podle minulého roku
2111 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
prodej kovového odpadu - výpočet dle zkušeností z minulých let

110,4

2131 Příjmy z pronájmu pozemků

2,1

2131 Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství
Smlouvy: ZD Klenovice Kč 1.100,-- + Ing. Trubač Kč 695,-2131 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

1,8

pronájem parkoviště - Pizzeria bar
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí
231

3613

231

3613

231

6171

3611

0,3

48,0

2132 Nebytové hospodářství
pronájem restaurace - Kč 4.000,--/měsíc

48,0

2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí

24,6

2133 Nebytové hospodářství
pronájem movitých věcí v restauraci - Kč 500,--/měsíc
2133 Činnost místní správy
pronájem sloupů veřejného osvětlení k umístění reklamy
Autoservis Jindra-Kč 300,--, P.Štěch-Kč 6.000,--, Deens-Kč 1.000,--

12,0

TOMI trading s.r.o. - Kč 265,20, Vorel s.r.o. - Kč 5.084,-2141 Příjmy z úroků
236

20,0

2141 Podpora individuální bytové výstavby
úroky z půjček FRB dle umořovacích plánů

12,6

6,2
3,3

231

6310

236

6310

2141 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
úroky ze základního běžného účtu
2141 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
úroky z účtu Fondu rozvoje bydlení

1,6
1,3

2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené
231

31,0

2321 2329 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
smlouva o příspěvku za připojení na ČOV-Novák, Hořejší, Kč 500,-/měsíc
3727 2329 Prevence vzniku odpadů
odměna za třídění odpadů - výpočet dle zkušeností z minulých let

231

6,0

25,0

2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva

33,1

231

2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva

2,4

236

splátka neúčelových půjček:
Řehořovi Kč 200,--/měsíc
2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva

30,7

splátka půjček z FRB dle umořovacích plánů
CELKEM třída 2

275,4

Kapitálové příjmy
V návrhu rozpočtu se uvažuje s příjmy za prodej pozemků ve výši 311,7 tis.Kč. Jedná se o
2
2
prodej dvou pozemků o celkové výměře 1.039 m v předpokládané prodejní ceně Kč 300,-- za 1 m .
Účet

Paragr. Polož. Název

Částka

Doplňující údaje
3111 Prodej pozemků
231

311,7

3636 3111 Prodej pozemků
1.039 m2 x Kč 300,-- (2 pozemky pod 4RD)

311,7

CELKEM třída 3

311,7

Přijaté dotace
Pro rok 2006 je do rozpočtu zahrnuta pouze dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu.
Jedná se o dotaci na výkon státní správy, která podle návrhu státního rozpočtu na rok 2006 bude
vypočtena dle následujícího vzorce.

P1 =

B
A +

× SO

SO

Hodnoty jednotlivých koeficientů:
Rozsah
působnosti

Obce

A

B

C

58,08076607 884629,0817

0

Počet obyvatel k 1.1.2005
474
do vzorce se dosazuje počet obyvatel správního obvodu (správního centra) vyjádřený v tisících
Výpočet

P1 =

884629,0817
58,08076607

+

0,688476579

Výše dotace tedy bude činit Kč 7.135,--.

x

0,474

= 7 135,00

Účet

Paragr. Polož. Název

Částka

Doplňující údaje
231

4112 Neinvestiční přijaté dotace za SR v rámci SDV

7,1

4112 dotace na výkon státní správy dle návrhu SR

7,1

výpočet: 884629,0817/(58,08076607+√obyv. v tis.)x obyv.v tis.
obyv=počet obyvatel k 1.1.2005
CELKEM třída 4

7,1

Financování
Tato kategorie odráží celkový rozdíl mezi příjmy a výdaji, přičemž kladná hodnota vyjadřuje
převahu výdajů nad příjmy.
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech zahrnuje prostředky, které budou
použity na pokrytí schodku hospodaření a úhradu splátek dlouhodobého úvěru
Položka Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků v sobě obsahuje výši
splátek úvěru v roce 2006, který obec přijala v roce 1999 na financování vybudování kanalizace a
ČOV ve východní části obce.
Účet

Paragr. Polož. Název

Částka

Doplňující údaje
231

8124 Uhrazené splátky dlouhodobých půjčených prostředků
splátka úvěru poskytnutého v roce 1999 na vybudování
kanalizace a ČOV ve východní části obce
8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech
snížení finančních prostředků na základním běžném účtu
8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech
zvýšení stavu finančních prostředků na účtu Fondu rozvoje
bydlení - splácení poskytnutých půjček

231
236

CELKEM třída 8

-360,0

511,7
-34,8

116,9

Výdaje
V rozpočtu jsou obsaženy výdaje, které jsou nezbytně nutné pro zajištění základního chodu
obce. Z výdajů vymykajících se předchozímu označení je nutno zmínit výdaje ve výši 100,0 tis.Kč na
opravu střechy kapličky a také výdaje na osazení místních komunikací dopravními značkami
v úhrnné výši 60,0 tis.Kč rozšíření veřejného osvětlení o pět světelných bodů. Dále jsou zde
zařazeny výdaje investiční povahy na akce, které byly realizovány v roce 2005 (nová komunikace,
posílení stávající a vybudování nové kanalizace) a jejichž financování se dotkne až rozpočtu roku
2006, výdaje na pořízení změny územního plánu a příspěvky na výstavbu individuálních čistíren
odpadních vod. Specifikace jednotlivých výdajových položek je níže uvedena v tabulce.
Účet

Paragr. Polož. Název

Částka

Doplňující údaje
231
231

1031 Pěstební činnost

30,0

1014 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený
sazenice, postřiky
1014 5169 Nákup ostatních služeb
práce v lese, těžba, vyžínání

15,0

2212 Silnice

231

2212 5165 Nájemné za půdu
pronájem pozemku - nástupní ostrůvek

15,0
608,2

0,1

231
231
231

2212 5169 Nákup ostatních služeb
zimní údržba komunikací (prohrnování, posypy)
2212 5171 Opravy a udržování
opravy (po zimě)
2212 6121 Budovy, haly, stavby
komunikace - doplatek z roku 2005 (393,1)+značky vč.osazení
(50,0+10,0)
2310 Pitná voda

231
231
231
231

2310 5166 Konzultační, poradenské a právní služby
znalecký posdek
2310 5169 Nákup ostatních služeb
vodovodní přípojky
2310 5362 Platby daní a poplatků
návrh na vklad do KN
2310 6130 Pozemky
pozemek pod vodojemem
2321 Odvádění a čištění odpad.vod

231
231
231
231
231
231
231
231

231

231

231

231

231
231
231

2321 5021 Ostatní osobní výdaje
mzda - obsluha ČOV+odp.zástupce za kanalizaci
2321 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení
sociální pojištění ze mzdy obsluhy ČOV
2321 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
zdravotní pojištění ze mzdy obsluhy ČOV
2321 5141 Úroky vlastní
úroky z přijatého úvěru od KB
2321 5154 Elektrická energie
elektrická energie - ČOV
2321 5169 Nákup ostatních služeb
vzorky, služby spojené s ČOV
2321 5171 Opravy a udržování
opravy a údržba ČOV, servis ČOV TOPAS 10,0
2321 6121 Budovy, haly, stavby
doplatek kanalizace JZ (Jihostav 566,2)+zastřešení (25,0)
posílení kanalizace - Peterka ->Differenc z roku 2005 (78,8)
2321 6379 Ostat.invest.transfery obyvat.
příspěvky na individuální ČOV

35,0
120,0
453,1

71,0

0,3
70,0
0,5
0,2
952,9

41,9
9,7
3,3
20,0
60,0
8,0
15,0
670,0

125,0

2333 Úpravy drobných vodních toků

1,0

2333 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený
vápno (rybník)

1,0

3111 Předškolní zařízení

20,0

3111 5321 Neinvestiční dotace obcím
příspěvek - předškolní docházka

20,0

3113 Základní školy

250,0

3113 5321 Neinvestiční dotace obcím
příspěvek na žáky - školní docházka

250,0

3314 Činnosti knihovnické

59,6

3314 5021 Ostatní osobní výdaje
mzda: knihovnice+úklid (dle dohod o pracovní činnosti)
3314 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení
pojistné na sociální zabezpečení ze mzdy knihovnice
3314 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
pojistné na zdravotní pojištění ze mzdy knihovnice

13,0
3,4
1,2

231
231
231

231

231

231

231
231

3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk
knihy (25 tis.Kč) a časopisy (4 tis.Kč) do knihovny
3314 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený
drobný materiál (obalový, atd.)
3314 5154 Elektrická energie
elektrická energie - knihovna
Rozúčtováno ze spotřeby na č.p. 69 takto:
knihovna - 2 místnosti (2 ak.kamna) 3 hodiny týdně á místnost
= 6 hodin týdně; ObÚ 20 hodin týdně, celkem provoz 26 hodin
týdně - knihovna: 6/26x100=23% spotřeby;
ObÚ: 20/26x100=77% spotřeby
3314 5169 Nákup ostatních služeb
poplatek za připojení k internetu (přepočteno z celkové roční
částky za připojení ve výši Kč 12.852,-- mezi knihovnu
a obecní úřad dle využívání v poměru 3:12 /3 h týdně knihovna,
12 h týdně obecní úřad/)+aktualizace antivirového programu

231
231
231
231
231

231

231

231
231

1,0
7,0

5,0

3319 Ostatní záležitosti kultury

4,8

3319 5021 Ostatní osobní výdaje
mzda - kronika

4,8

3326 Poř,zachov, a obnova hodnot kult.povědomí

100,0

3326 5171 Opravy a udržování
oprava střechy kapličky

100,0

3349 Ostatní záležitosti sděl.prostř.

8,2

3349 5021 Ostatní osobní výdaje
mzda - distribuce měsíčníku (dle dohody o pracovní činnosti)
3349 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené
autorské poplatky - místní rozhlas

4,2

3392 Zájmová činnost v kultuře

231

29,0

3392 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený
drobný materiál
3392 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací
poplatek za televizní přijímač
3392 5169 Nákup ostatních služeb
hudební produkce, Kubešova Soběslav, divadlo (doprava)
3392 5175 Pohoštění
občerstvení při akcích pořádaných osvětovou besedou
3392 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené
autorské poplatky - hudební produkce
3392 5194 Věcné dary
květinové dary + blahopřání ( cca 53 jubilantů)

4,0
50,7

1,5
1,2
25,0
15,0
2,5
5,5

3399 Ostat.záležitosti kultury, církví

0,5

3399 5492 Dary obyvatelstvu
peněžní dar - pouťová mše

0,5

3412 Sportovní zařízení v maj.obce

15,0

3412 5169 Nákup ostatních služeb
sečení hřiště

15,0

3419 Ostatní tělovýchovná činnost

6,0

3419 5164 Nájemné
pronájem sportoviště
3419 5194 Věcné dary
poháry - lední hokej

3,0
3,0

3421 Využ.vol.času dětí a mládeže

231
231
231
231

231
231
231

231
231
231

231

231
231
231

231

3421 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený
drobný materiál při práci s dětmi
3421 5169 Nákup ostatních služeb
sečení dětských hřišť
3421 5175 Pohoštění
pohár za vysvědčení, atp.
3421 5194 Věcné dary
odměny - drakiáda, Den dětí

231
231
231
231
231

231

2,0
11,5
3,0
5,0

3613 Nebytové hospodářství

30,0

3613 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek
drobný hmotný dlouhodobý majetek
3613 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený
drobný materiál
3613 5171 Opravy a udržování
opravy a údržba místní restaurace

10,0
5,0
15,0

3631 Veřejné osvětlení

210,0

3631 5154 Elektrická energie
elektrická energie - veřejné osvětlení
3631 5171 Opravy a udržování
opravy veřejného osvětlení
3631 6121 Budovy, haly, stavby
5 nových světelných bodů

110,0
25,0
75,0

3635 Územní plánování

70,0

3635 6119 Ostatní nákupy dlouh.nehm.maj.
změna územního plánu obce

70,0

3636 Územní rozvoj

31,4

3636 5166 Konzultační, poradenské a právní služby
znalecké posudky
3636 5169 Nákup ostatních služeb
geodetické práce
3636 5362 Platby daní a poplatků
daň z převodu nemovitostí

2,0
20,0
9,4

3639 Kom.služby a územ.rozvoj

4,0

3639 5329 Ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům
členský příspěvek - DSO Soběslavsko

4,0

3722 Sběr a svoz komunál. odpadů

231

21,5

3722 5021 Ostatní osobní výdaje
mzda obsluhy separačního dvora
3722 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení
sociální pojištění ze mzdy obsluhy separačního dvora - 26%
3722 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
zdravotní pojištění ze mzdy obsluhy separačního dvora - 9%
3722 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek
velkoobjemový kontejner
3722 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený
drobný materiál
3722 5169 Nákup ostatních služeb
odvoz odpadu (Rumpold + TS Soběslav) - odhad dle roku 2005

337,5

30,0
7,8
2,7
45,0
2,0
250,0

3724 Využív.a zneškodň.nebez. odp.

4,0

3724 5169 Nákup ostatních služeb
likvidace nebezpečných odpadů ze separačního dvora

4,0

231

231
231

231
231
231
231
231

231

231

231

231
231
231
231
231
231
231

231

3725 Využív.a zneškodň.kom. odp.

60,0

3725 5169 Nákup ostatních služeb
likvidace odpadu ze separačního dvora - REDUSO, biolog. odpad

60,0

3727 Prevence vzniku odpadů

17,0

3727 5166 Konzultační, poradenské a právní služby
příspěvek na provoz TDO Lužnice
3727 5329 Ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům
členský příspěvek - DSO Soběslavsko

8,5
8,5

3745 Péče o vzhled obcí a veř. z.

77,5

3745 5021 Ostatní osobní výdaje
mzda pracovníků pečujících o vzhled obce a veřejnou zeleň
3745 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení
sociální pojištění z mezd - 26%
3745 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
zdravotní pojištění z mezd - 9%
3745 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený
drobný materiál
3745 5169 Nákup ostatních služeb
sečení zelených ploch

30,0
7,8
2,7
2,0
35,0

4313 Sociální ústavy pro zdrav.p.ml.

15,0

4313 5223 Neinvestiční dotace církvím a náboženským společnostem
příspěvek Rolničce

15,0

4319 Ostatní soc.péče a pom.zdrav.p.

2,0

4319 5492 Dary obyvatelstvu
příspěvek zdravotně postiženým

2,0

6112 Zastupitelstva obcí

378,2

6112 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů
odměna starosty, místostarosty a předsedů výborů a komisí

378,2

6171 Činnost místní správy

465,3

6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru
mzda zaměstnance (dle pracovní smlouvy)
6171 5021 Ostatní osobní výdaje
mzdy na dohody o provedení práce - úklid
6171 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení
sociální pojištění z mezd - 26%
6171 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
zdravotní pojištění z mezd - 9%
6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk
Sbírky zákonů, publikace
6171 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený
kancelářský papír, tonery, obálky, atp.
6171 5151 Studená voda
vodné - rozpočtováno na obecní úřad, při tak malém odběru
není rozděleno mezi knihovnu a obecní úřad
6171 5154 Elektrická energie
elektrická energie - knihovna
Rozúčtováno ze spotřeby na č.p. 69 takto:
knihovna - 2 místnosti (2 ak.kamna) 3 hodiny týdně á místnost
= 6 hodin týdně; ObÚ 20 hodin týdně, celkem provoz 26 hodin
týdně - knihovna: 6/26x100=23% spotřeby;
ObÚ: 20/26x100=77% spotřeby

193,3
5,0
50,3
17,4
15,0
20,0
0,3

23,0

231
231

231
231
231
231
231
231
231

231

236

231

6171 5161 Služby pošt
poštovní známky, poštovné
6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací
telefonní poplatky (pevná linka+mobil) + poplatek za rozhlasový
přijímač (Kč 540,--)
6171 5167 Služby školení a vzdělávání
školení pro pracovníky obecního úřadu
6171 5169 Nákup ostatních služeb
popl.za připojení k internetu, počítačové služby, služby EZS
6171 5171 Opravy a udržování
opravy a údržba zařízení, udržovací poplatek SW (11,0 tis), atp.
6171 5173 Cestovné
cestovné - služební cesty
6171 5175 Pohoštění
drobné pohoštění při různých návštěvách (káva, atp.)
6171 5229 Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím
poplatek za členství v SMO
6171 5321 Neinvestiční dotace obcím
projednání přestupků

6,0
36,0

2,0
50,0
20,0
18,0
2,0
2,0
5,0

6310 Obecné příj.a výd. z finan.oper.

15,5

6310 5163 Služby peněžních ústavů
poplatky bance

15,5

6310 Obecné příj.a výd. z finan.oper.

0,5

6310 5163 Služby peněžních ústavů
poplatky bance - FRB

0,5

6320 Pojištění funkčně nespecifikované

14,0

6320 5163 Služby peněžních ústavů
pojištění majetku obce a odpovědnosti

14,0

3 931,3

CELKEM VÝDAJE

V Klenovicích 15.12.2005

Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce

Marie Hrazdilová, v.r.
předseda finančního výboru

