
Obec Srní 
 
      

Rozpočet na rok 2010 
                                    Schválený obecním zastupitelstvem dne 23.02.2010 
 
příjmy: 
 
paragraf   položka                                     text   Kč (v tis.) 
     1111 daň z příjmu fyz. osob – ZČ         660 
     1112 daň z příjmu fyz. osob – SVČ         182 
     1113 daň z příjmu fyz. osob – zvl. sazba           60 
     1121 daň z příjmu právnických osob         642 
     1122 daň z příjmu právnických osob - obec         279 
     1211 daň z přidané hodnoty      1.470 
     1332 poplatky za znečišťování ovzduší             4 
     1337 poplatek za likvidaci komunálního odpadu         170 
     1341 poplatek ze psů             9 
     1342 pobytové poplatky      1.020 
     1343 poplatek za užívání veřejného prostranství           93 
     1345 poplatek z ubytovací kapacity         351 
     1361 správní poplatky             6 
     1511 daň z nemovitosti         380 
     4112 neinvestiční dotace ze SR         105,72 
     4121 neinvestiční dotace přijaté od obcí           13 
     4134 převody z rozpočtových účtů         980 
     4213 investiční přijaté transfery ze st. fondů      3.060 
    2141  vnitřní obchod         190 
    3612  bytové hospodářství           99 
    3613  nebytové hospodářství         135 
    3639  komunální služby a územní rozvoj      4.462 
    3722  sběr a svoz komunálních odpadů           27 
    3725  sběr a svoz tříděných odpadů           83 
    3749  ost. činnosti k ochraně přírody a krajiny             2 
    5512  požární ochrana           13 
    6171  činnost místní správy           56 
  celkem    14,551,72 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



výdaje: 
 
paragraf  položka                                        text    Kč(v tis.) 
   2141  vnitřní obchod- Infocentrum        560 
   2212  silnice            1 
   2221  provoz veřejné silniční dopravy          16,5 
   2310  pitná voda        176 
   2321  odvádění a čištění odpadních vod     4.900 
   3113  základní školy        495 
   3319  kronika            5 
   3399  ost. záležitosti kultury        113 
   3419  ostatní tělovýchovná činnost          18,5 
   3511  zdravotnictví          87 
   3612  bytové hospodářství          82 
   3613  nebytové hospodářství          52 
   3631  veřejné osvětlení        207 
   3634  zásobování teplem            2,5 
   3635  územní plánování        450 
   3639  komunální služby        791 
   3722  sběr a svoz komunálních odpadů        275 
   3725  sběr a svoz tříděných odpadů        250 
   3745  péče o vzhled obcí, veř. zeleň          14 
   5512  požární ochrana        337 
   6112  zastupitelské orgány        690 
   6171  činnost místní správy     1.283,5 
   6310  obecné výdaje z finančních operací          10 
   6320  pojištění majetku          54 
   6330  převody vlastním rozp. účtům        980 
   6399  ostatní finanční operace        279 
   6402  finanční vypořádání minulých let            9 
   6409   ostatní činnosti        205 
  celkem   12.343,00 
 
Schváleno OZ dne 23.02.2010 pod bodem Usnesení č. 2 


