
SCHVÁLENÝSCHVÁLENÝSCHVÁLENÝSCHVÁLENÝ ROZPOČ ROZPOČ ROZPOČ ROZPOČEEEET OBCE CHUCHELNA NA ROK 2012:T OBCE CHUCHELNA NA ROK 2012:T OBCE CHUCHELNA NA ROK 2012:T OBCE CHUCHELNA NA ROK 2012:    

Příjmy:Příjmy:Příjmy:Příjmy:        daň ze závislé činnosti    1.450.000,- 
  daň z příjmu fyz. osob          50.000,- 
  daň srážková         130.000,- 
  daň z příjmu práv. osob    1.400.000,- 
  DPH       3.300.000,- 
  daň z odnětí lesní půdy         26.482,- 
  místní poplatek – odpady       530.000,- 
    -„-              ze psů        38.000,- 
   -„-                  ze vstupného          3.000,- 
   -„-                  z ubyt. kapacity         1.000,- 
  správní poplatky            5.000,- 
  daň z nemovitosti        525.000,- 
  souhrnná dotace        298.400,- 
  dotace od Úřadu práce         99.000,- 
  dotace od obcí (škola)         25.504,-  
  dotace od VHS        404.981,84 
  dotace od KÚLK (projekt chodníku, územní plán)    220.000,- 
  protahování vjezdů            5.000,-  
  místní knihovna               300,- 
  prodej knihy              1.500,- 
  provoz TKR         330.000,- 
  pronájem části stožáru           6.000,- 
  pronájem sportovních areálů          1.100,- 
  bytové hospodářství        220.000,- 
  nebytové prostory           10.800,- 
  hřbitovní poplatky           40.000,- 
  úhrada z dobývacího prostoru           3.400,- 
  prodej pytlů              5.000,-   
  poplatky od EKO-KOM          36.000,- 
  údržba zeleně             6.000,- 
  služby OÚ            12.000,- 
  pronájem sálu OÚ             1.000,-  
  příjmy z úroků           10.000,- 
Fond rozvoje bydlení: splátky od obyvatel          24.260,- 
   úroky z půjček FRB            3.000,-  
Sociální fond: příjem z rozpočtového účtu          34.000,- 

CELKEM PŘÍJMY       9.255.727,84                                                           
FINANCOVÁNÍ - zapojení zůstatku bankovních účtů  1.600.000,- 
     přijetí úvěru      2.500.000,- 
 

CELKOVÉ ZDROJE:     13.355.727,84 

   



Výdaje:  prodejna            10.000,- 
  silnice (cesty) – údržba i zimní   1.750.000,-   
  investice – chodník     2.400.000,- 
  dopravní obslužnost           86.310,- 
  bezpečnost silničního provozu         15.654,- 
  Svazek – členský příspěvek               987,- 
  dotace obcím – škola       240.000,- 
  příspěvek naší škole     1.000.000,- 
  místní knihovna           10.000,- 
  ostatní kultura           85.000,- 
  kulturní památky (pomníčky)        20.000,-   
  údržba kaple           30.000,- 
  provoz TKR         450.000,- 
  Chucheláček             9.000,- 
  SPOZ (jubilea, vítání občánků, …)        35.000,-   
  sportovní areál          20.000,- 
  TJ Sokol          750.000,- 
  zdravotní středisko          40.000,- 
  bytové hospodářství        100.000,- 
  veřejné osvětlení        400.000,- 
  hřbitovy           20.000,- 
  územní plán         150.000,- 
  územní rozvoj – neinvest. výdaje (včetně VPP)        150.000,- 
   -„-    investiční (nákupy pozemků)           800.000,-  
  odpadové hospodářství        650.000,- 
  veřejná zeleň            90.000,- 
  veřejný pořádek (kamerový systém)        40.000,- 
  požární ochrana – dobrovolní hasiči     100.000,- 
  zastupitelstvo     1.030.000,- 
  místní správa (včetně mírné rezervy  2.230.000,- 
  Euroregion Nisa            4.795,- 
  úroky z úvěru           24.981,84 
Fond rozvoje bydlení: případné půjčky       200.000,- 
Sociální fond: výdaje podle pravidel poskytování …       34.000,- 

CELKEM VÝDAJE:       12.975.727,84 
FINANCOVÁNÍ – splátky úvěru          380.000,- 
 

CELKOVÁ POTŘEBA:      13.355.727,84 

 
Návrh rozpočtu je sestaven jako schodkový – schodek ve výši 3.720.000,- Kč tvoří 
financování:          
  zůstatek financí z předchozích období      1.600.000,- 
  úvěr       2.500.000,- 
  splátka úvěru na ČOV                - 380.000,-   


