Návrh rozpočetu obce Králíky na rok 2019
Příjmy:
Daňové příjmy, dotace, příjmy z činn.
§ 1032 příjem z hospodař. Lesů
2321 příjem za stočné
3392 pronájem KD
3612 pronájem obec. Bytů
3613 pronájem nebyt.prostor
3632 pronjájem z hrob.místa
3639 příjmy z pronájmu a prodeje pozemků
3723 ASEKOl přij. tříděný odpad
3725 EKO – KOM tříděný odpad
6171 činnost místní správy př.VB
6310 příjmy z úroků a divid.
Příjmy celkem

5.969.000,20.000,180.000,250.000,95.000,15.000,3.000,477.000,2.000,50.000,87.000,30.000,--------------------7.178.000,-

Rekapitulace příjmů:
Třída 1 - daňové příjmy a příjmy z činností
Třída 2 - nedaňové příjmy – nájmy, služby
Třída 3 - kapitálové příjmy
Třída 4 - přijaté dotace na správu od kraje

5.893.000,899.000,310.000,76.000,-

celkem příjmy

7.178.000,-

Výdaje:
Třída 5
§ 1032 les- činnost, funkce lesa
2212 vjezdy nové příspěvky
2219 chodníky, cyklostezka
2321 nakládání s kaly
2341 údržba rybníků
3113 základní školy
3314 činnost knihoven
3392 zájmová čin. v kultuře ( KD)
3399 SPOZ. dárkové předměty
3412 koupalištšě – údržba a provoz
3421 koupaliště, nákup mat.
3612 bytové hospodářství – obec. byty

4.000.000,50.000,2.000.000,100.000,300.000,5.000,6.000,576.000,82.000,540.000,20.000,20.000,-

3631 veřejné osvětlení - opravy, údržba
3632 provoz hřbitova
3639 komunál. služby
3721 nebezpečný odpad
3722 odvoz popelnic a objemného odpadu
3723 tříděný odpad (sklo,plasty)
3745 péče o vzhled obce a veřej. zeleň, VPP
5512 hasiči – provoz požární zbrojnice a auta
6112 zastupitelstvo obce
6171 veřejná správa – provoz oú
Třída 6
§ 6310 úroky z účtu, popl. bance
6320 pojištění majetku
6330 Fond opklánu obnovy
6399 platby DPH
6402 vratky min. let
6409 členské příspěvky SMO
výdaje celkem
Rekapitlace výdajů:
Třída 5 – běžné výdaje
Třída 6 – kapitálové výdaje

115.000,50.000,1.360.000,10.000,350.000,80.000,662.000,1.051.000,530.000,681.650,10.000,35.000,20.000,300.000,33.850,10.500,12.998.000,-

8.648.000,4.350.000,-

Rekapitulace rozpočtu:
Příjmy celkem
Výdaje celkem
Financování tř.8

7.178.000,12.998.000,-5 .820.000,- zapojení zůstatku minulých let

V Králíkách dne 29.11.2018
Své připomínky můžete sdělit osobně v kanceláři obecního úřadu nebo e-mailem na
adresu ob.kraliky@tiscali.cz
Rozpočet bude schválen na veřejném zasedání ZO dne 18.12.2018
Při sestavování rozpočtu byla provedena kontrola dle Zák. 320/2001 Sb.
Zpracovala: Marcela Vokálová

Vyvěšeno: 1.12.2018
Sejmuto: 19.12.2018

Schválil: Tomáš Pohl, starosta

