NÁVRH ROZPOČTU OBCE CHUCHELNA NA ROK 2021:
Příjmy:

daň z příjmu FO placená plátci
daň z příjmu FO placená poplatníky
daň srážková
daň z příjmu právnických osob
daň z příjmu PO – obec
DPH
odvody za odnětí půdy
popl. za odnětí pozemků plnění funkcí lesa
místní poplatek – odpady
-„ze psů
-„z veřejného prostranství
-„ze vstupného
-„z ubytovací kapacity
úhrada z dobývacího prostoru
správní poplatky
daň z hazardních her
daň z věcí nemovitých
souhrnná dotace
dotace od Úřadu práce na VPP
prodejna
protahování vjezdů
místní knihovna
z prodeje knih
provoz TKR
pronájem části stožáru
pronájem sportovního areálu
bytové hospodářství
nebytové prostory
hřbitovní poplatky
věcná břemena
prodej pytlů
poplatky od EKO-KOM za třídění odpadů
služby OÚ
příjmy z prodeje (šrot)
pronájem sálu atd.
pronájem vleku
příjmy z úroků
Fond rozvoje bydlení: splátky od obyvatel
úroky z půjček FRB
Sociální fond: příjem z rozpočtového účtu
CELKOVÉ PŘÍJMY
FINANCOVÁNÍ - zapojení zůstatku bankovních účtů
CELKOVÉ ZDROJE:

2.700.000,30.000,200.000,1.800.000,30.000,6.000.000,3.000,26.000,670.000,38.000,1.000,500,30.000,10.000,3.000,65.000,480.000,232.900,195.000,22.000,5.000,300,500,370.000,53.000,140.000,240.000,10.800,27.500,30.000,8.000,110.000,15.000,4.000,1.000,1.000,2.000,11.400,2.000,50.000,13.617.900,8.286.181,44
21.904.081,44

Výdaje: oprava a údržba prodejny
75.000,účelová dotace prodejně
20.000,pozemní komunikace – údržba i zimní, investice
(rekonstrukce cesty na „Kopeček“)
2.711.000,chodníky včetně projektové dokumentace a příspěvku městu Semily
683.000,-

bezpečnost silničního provozu
20.000,dopravní obslužnost - příspěvek Libereckému kraji
89.640,opravy a údržba kanalizace , výstavba
600.000,vodovod Sídliště – formou příspěvku VHS
685.000,příspěvek škole
1.840.000,investice – rekonstrukce osvětlení ve škole (počítá se s dotací) 200.000,místní knihovna
5.000,ostatní kultura
153.000,oprava památek (pomníky)
10.000,kaple - nátěr střechy
40.000,provoz a údržba TKR
635.100,Chucheláček
60.000,sociální komise (jubilea, vítání občánků, …)
53.000,sportovní areál – hřiště i koupaliště – provoz, údržba, opravy
733.000,- rekonstrukce hřiště (počítá se s dotací)
400.000,sportovní a zájmový kroužek
96.500,bytové hospodářství - investiční i neinvestiční výdaje
395.000,veřejné osvětlení – provoz, údržba, investice (VO na „Kopeček“) 940.000,hřbitovy (údržba, výsadba, hřbitovní zeď)
921.500,územní plán
72.600,územní rozvoj – neinvestiční výdaje (VPP)
420.000,– transfery DSO
28.500,– investiční (nákupy pozemků)
300.000,- projektové dokumentace (lokalita „U Tří stodol“ aj.)
200.000,odpadové hospodářství
1.300.000,veřejná zeleň
325.000,příspěvky cizím sociálním organizacím
90.000,zákonná rezerva, krizová opatření
105.000,kamerový systém – optické kabely
40.000,požární ochrana – zásahová jednotka SDH
100.000,zastupitelstvo
2.160.000,místní správa
4.409.500,Euroregion Nisa
4.990,úroky z úvěru
10.117,finanční vypořádání dotací se státním rozpočtem (volby)
15.962,44
daň z příjmu PO
30.000,dotace spolkům (rozpočtová skladba dle činnosti)
210.000,Sociální fond: převod z ZBÚ
50.000,CELKOVÉ VÝDAJE:
21.237.409,44
FINANCOVÁNÍ: splátky jistiny úvěru
666.672,CELKOVÁ POTŘEBA:
21.904.081,44,- Kč
Návrh na usnesení: zastupitelstvo obce Chuchelna schvaluje schodkový rozpočet obce
Chuchelna na rok 2021 s příjmy ve výši 13.617.900,- Kč a výdaji ve výši 21.237.409,44
Kč. Schodek ve výši 7.619.509,44 Kč je kryt financováním takto:
zůstatek financí z předchozích období
8.286.181,44 Kč
splátky jistiny úvěru
- 666.672,- Kč

