
Obec Dolní Bečva  schválený rozpočet  na rok 2011
 IČO 00303747

TŘÍDA 1 Daňové příjmy 14256

1111 Dap z příjmu fyzických osob ze ZČ a funkčních požitků 2770

1112  Dap z příjmu fyzických osob z podnikání 250

1113 Dao z příjmu fyzických osob z kapitálových příjmů 220

1121  Dap z příjmu právnických osob 3100

1122  Dap z příjmu právnických osob - obec 0

1211 Dap z přidané hodnoty 5700

1337

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,třídění, 

využívání a odstrapování komunálních odpadů 850

1341  Poplatek ze psů 44

1342 Poplatek za rekreační pobyt 40

1343  Poplatek za užívání veřejného prostranství 40

1345  Poplatek z ubytovací kapacity 10

1347  Poplatek za provozovaný výherní  hrací přístroj 85

1351 Poplatek za VHP-výtěžek 72

1361 Správní poplatky 75

1511  Dap z nemovitostí 1000

TŘÍDA 2 Nedaňové příjmy dle jednotlivých § 3056

2111 1032 příjem z prodeje dřevní hmoty 268

2111 2310 příjem z prodeje vody 1110

2111,2112 3314 činnosti knihovnické , prodej kalendářů 15

2111 3392 příjem za služby spojené s pronájmem stará škola 95

2111,2132,2133

3412příjem z  ubytování , krátkodobý pronájem, pronájem drobného 

majetku 190

2111 3612 příjem za služby spojené s pronájmem bytů 80

2111 3613 příjmy za služby spojené s pronájmem  zdravotního střediska 120

2131 3613 nájemné z nebytových prostor 370

2132 3612 nájemné z bytů 166

2111 3632 hřbitovní služby 45

2111 3722 příjem za odpad od FO a PO 64

2111 3723 příjem za tříděný odpad od společnosti EKO KOM 200

2133,2111 6171 příjem za služby spojené s pronájmem, prodej obědů 27

2141 6310 připsané úroky z běžného účtu 10

2460 splátky půjček od občanů 296

TŘÍDA 4 Přijaté dotace 3460

4116 Dotace z MMR na obnovu majetku po povodni 2820

4112 Dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu _ 640

Rozpočtové příjmy celkem 20772

Třídy Výdaje 
Scvhálený rozpočet v 

tis. Kč  

Třída 5 Neinvestiční výdaje celkem 17964

1032 lesní hospodářství 258

2212 silnice a zimní údržba,oprava chodníku, údržba cyklostezky 860

2212 obnova komunikací po povodní 3039

2221 dotace veřejné silniční dopravě 127

2310 pitná voda 850

2333 úprava drobných vodních toků 30

3113 základní škola a  mateřská škola 2727

3314 knihovna 107

3319 kronika 59

3349 sdělovací prostředky zpravodaj,rozhlas 285

 3392 stará škola 295

3399 SPOZ, sv. matek, přehlídka dech. hudeb, zájezd klub důch. 123

Třídy Příjmy
Schválený rozpočet v 

tis. Kč



3412 budova sportoviště- sportovní areál 230

3419 činnost komise školské , dotace,dary 231

3612 bytový fond 70

3613 zdravotní středisko 290

3631 veřejné osvětlení 540

3632 pohřebnictví 60

3636 příspěvky mikroregionům, provozní výdaje multifunkční budova 125

3639 Mikroregion Vsetínsko -  příspěvek 282

3721, 3722, 3723 sběr a svoz odpadu 1540

3745 veřejná zelep 520

4349 dotace Farní charitě Rožnov a sociální pomoc občanům 90

5512 protipožární ochrana 127

6112 místní zastupitelské orgány 1630

6171 činnost  místní správy a výdaje ze soc. fondu 2630

6310 úroky z úvěrů 677

6409 ostatní činnosti jinde nezařazené 12

6399 platba daní státnímu rozpočtu ( DPH) 150

Třída 6 Investiční výdaje  celkem 23904

2212  vykoupení pozemku pod vybudovaným sjezdem 30

2212 projektová dokumentace pro stavbu místní komunikace 41

2219 cyklostezka - náhrady fyzickým osobám a výkupy pozemků 517

3613 plynofikace drobné provozovny 59

3635 územní plán - návrh 340

3745 zahradní traktor na veřejnou zelep 75

3636 výstavba multifunkční budovy 22842

Rozpočtové výdaje celkem 41868

Saldo příjmů a výdajů -21096

Třída 8 Financování 21096
8124 splátka úvěru KB - komunikace a revolvingový úvěr -1408

8124 splátka úvěru  SFRB -238

8124 splátka úvěru Škofin -57

8123 přijatý úvěr na dostavbu multifunkční budovy 22830

8115 změna stavu na bankovních účtech -31

Rozpočet zveřejněn na úřední desce a v elektronické podobě dne 

3.12.2010

Za rozpočet odpovídá Ing. Urbanovská Blanka

Rozpočet schválen v zastupitelstvu obce dne  20.12.2010 č.j. 2/12/2010 ZO-U

Rozpočet sejmut z úřední desky dne  21.12.2010


