
Obec Srní - rozpo čet 2013  
     
I. Rozpočtové p říjmy    
     

paragraf položka Nazev paragrafu Nazev položky RS 2013 

0000   Bez OdPa sou čet za paragraf 3 050,00  
2141   Vnit řní obchod sou čet za paragraf 175,00  
2310   Pitná voda sou čet za paragraf 50,00  

2321   
Odvád ění a čistění odpadních vod a 
nakládání s kaly sou čet za paragraf 50,00  

3419   

U obcí podpora sportovních oddíl ů, 
výdaje na konání sportovních akcí, 
závodů apod. sou čet za paragraf 90,00  

3612   Bytové hospodá řství sou čet za paragraf 35,00  
3613   Nebytové hospodá řství sou čet za paragraf 150,00  

3639   
Komunální služby a územní rozvoj 
jinde neza řazené sou čet za paragraf 830,00  

3722   Sběr a svoz komunálních odpad ů sou čet za paragraf 30,00  

3725   
Využívání a zneškod ňování 
komunálních odpad ů sou čet za paragraf 50,00  

6171   Činnost místní správy sou čet za paragraf 40,00  
    CELKEM   4 550,00 
     
II.Rozpočtové výdaje    
     

paragraf položka Nazev paragrafu Nazev položky RS 2013 
2141   Vnit řní obchod sou čet za paragraf 351,00  

2219   
Ostatní záležitosti pozemních 
komunikací sou čet za paragraf 50,00  

2221   Provoz ve řejné silni ční dopravy sou čet za paragraf 50,00  

2321   
Odvád ění a čistění odpadních vod a 
nakládání s kaly sou čet za paragraf 400,00  

3113   Základní školy sou čet za paragraf 456,00  

3399   
Ostatní záležitosti kultury, církví a 
sdělovacích prost ředků sou čet za paragraf 15,00  

3419   
Ostatní záležitosti kultury, církví a 
sdělovacích prost ředků sou čet za paragraf 220,00  

3511   Všeobecná ambulantní pé če sou čet za paragraf 12,00  
3612   Bytové hospodá řství sou čet za paragraf 42,00  
3613   Nebytové hospodá řství sou čet za paragraf 10,00  
3631   Veřejné osv ětlení sou čet za paragraf 105,00  

3639   
Komunální služby a územní rozvoj 
jinde neza řazené sou čet za paragraf 900,00  

3722   Sběr a svoz komunálních odpad ů sou čet za paragraf 140,00  
3745   Péče o vzhled obcí a ve řejnou zele ň sou čet za paragraf 110,00  
5512   Požární ochrana - dobrovolná část sou čet za paragraf 102,00  
6112   Zastupitelstva obcí sou čet za paragraf 345,00  
6171   Činnost místní správy sou čet za paragraf 957,00  

6310   
Obecné p říjmy a výdaje z finan čních 
operací sou čet za paragraf 10,00  

6320   
Obecné p říjmy a výdaje z finan čních 
operací sou čet za paragraf 15,00  

6399   Ostatní finan ční operace sou čet za paragraf 180,00  
6409   Ostatní činnosti jinde neza řazené sou čet za paragraf 80,00  
    CELKEM   4 550,00 
     

     

  Příjmy - výdaje 0,0  

  8115-změna stavu b.ú. 0,0  

     
Schváleno:  18.2.2013    
     
     

 


