Návrh rozpočtu obce Hořiněves – příjmy na rok 2011 (v tis. Kč):
Daň z př.fyz.os. ze závislé činnosti a funkč. pož. 1000
70
Daň z příjmů fyz.osob - SVČ
Daň z př. fyz.os. z kapitálových výnosů 90
Daň z příjmů právnických osob 1100
Daň z příjmů právnických osob za obce 200
Daň z přidané hodnoty 2400
Správní poplatky 5
Poplatek ze psů 10
Poplatek za užívání veřejného prostranství 1
Daň z nemovitostí 1400
Činnosti muzeí – příjmy s poskytovaných sl.
Příjmy z prodeje zboží – Tur.zn., pohledy
Bytové hospodářství – Příjmy ze služeb
Bytové hospodářství -Příjmy z pronájmu
Pohřebnictví
Komunální služby a územní rozvoj j.n.
Příjmy z pronájmu pozemků
Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí
Příjmy pronájmu movitých věcí
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Využívání a zneškodňování KO-Ekokom
Příjmy z prodeje zboží-popelnice
Vnitřní správa-Příjmy z poskytování služeb
Ambulantní péče j.n -Příjmy z poskytování služeb
Ambulantní péče j.n -Příjmy z pronájmu ost.
nemovitostí
Příjmy z úroků
Nein. přij.dot ze SR v rámci SDV (glob. dotace)

1
2
1.500
800
9

Neinvestiční přijaté dotace od obcí
Daňové příjmy celkem
Nedaňové příjmy celkem
Kapitálové příjmy
Přijaté dotace
Příjmy celkem

45
6260
2627

49
10
30
10
40
3
2
45
30
80
231,74

276,74
9163,74

Návrh rozpočtu obce Hořiněves na rok 2011 – výdaje (v tis.Kč) :
Silnice - dr.opravy,čistění a odklizení,
sypání,komunikace Špuk,

100+400

Ostatní záležitosti poz. komunikací (chodníky)
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání
s kaly – PD, opravy,kanal.Špuk
Prevence znečiťování vody

600
301 -PD
1.500
10

Předškolní zařízení – + zahrada
Základní školy + střecha
Škol. stravování při předškol. a základním
vzdělávání + přípravky z r.2010
Činnosti knihovnické
Činnosti muzeí a galerií+muzejní noc
Zachování a obnova kulturních památek
(H.D)+PD soc.zařízení ?
Poříz., zachování a obnova hodnot míst.
významu
Ost.zájm. činnost – transfery NO(MAS
Dětská hřiště MŠ+Žíželeves, Hospic, Komitét

450+100
450+450
20+13

Tělovýchovná činnost - provoz
Sportovní zařízení v majetku obce – vybavení
sporovišť
Ambulantní péče j.n. (zdrav. střediska)

140

Bytové hospodářství + okna
Veřejné osvětlení + nové VO Hoř.
Pohřebnictví + chodník Žíželeves
Výstavba a údržba místních inž.sítí (Špukvelká) + PD
Komunální služby a územní rozvoj j.n.
Sběr a svoz komunálních odpadů
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
Využívání a zneškodňování KO - třídění
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Pečovatelská služba
Požární ochrana - dobrovolná část včetně
opravy HZ Žíželeves + přístřešek (80 tis.Kč)
+Projekt zapáleným hasičem /vybavení
+vrata/
Zastupitelstva obcí
Činnost místní správy (vnitřní činnost
samotného OÚ)-DH Žíželeves, HZ Želkovice
Ostatní finanční operace-daně
Celkem

70
65
30+50

15+300+
20+17

150
64
2000+
2000
200 +
700
9+15
350+145
650
15
20
100
100
20
200+251

880
835+200
200
14205

Rekapitulace:
Příjmy : 9.163.740,- Kč
Výdaje: 14.205.000- Kč
Rozdíl : -5.041.260,- Kč

Rozdíl mezi příjmy a výdaji je kryt zapojením zůstatku minulých let.

Návrh rozpočtu musí být vhodným způsobem zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů před jeho
projednáním v zastupitelstvu územního samosprávného celku.
Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně ve lhůtě do 4.3.2011 do
12 hodin nebo ústně na zasedání zastupitelstva obce dne 7.3.2011 (tj.pondělí) v 17,00 hod. na
Oú Hořiněves.

V Hořiněvsi dne 16.2.2011
Jana Kuthanová
Starostka obce

vyvěšeno: 16.2.2011
sejmuto:

