
Rozpočet na rok 2011 v tis.Kč

                                                                                                                                                                             P ř í j m y rozpočet poč. stav 

1. sdílené daně 1658,00

2. daň z nemovitostí 140,00

3. poplatek ze psů 5,00

5. neinvestiční dotace ze SR 60,10

6. příjmy z poskyt.služeb-odpady 105,00

7. příjmy z pronájmu pozemků 15,00

8. příjmy ost.pronájmů plyn.potr. 70,70

9. vn.obchod elektrika,popl. 30,80

10. recyklace odpadů 50,00

11. příjmy ost. Pronájmy a tržby 10,00

12. ostatní příjmy 3,20

počáteční stav na účtu 700

příjmy celkem 2147,80 700 2847,80

                           V ý d a j e 

1 SDH-pohonné hmoty a mazadla 5,00

2      - oprava a spotř. Materiálu 10,00

3 odměny členů zast. 325,00

4 za práce dohody-údržba 50,00

5 cestovné 12,00

6 platy zam., OON, refundace 90,00

7 knihy kancel. Potřeby 10,00

8 vodné 1,00

9 el. Energie-veř.osvětlení 80,00

10   - ost.spotřeba 70,00

11 spotřeba plynu 5,00

12 odpadové hospodářství 230,00

13 kulturní akce 35,00

14 sportovní akce 10,00

15 údržba komunikací zimní 25,00

16 údržba a opravy ostatní 30,00 budovy, hřiště

17 knihovna-časopisy 6,00

18 služby telekom, peněžní a vzděl. 25,00

19 ceniny-známky, kolky 5,00

20 zpracování dat PVT 30,00

21 programy, údržba počítače 14,50

22 revize-elektro, hrom. Has.přístroje 10,00

23 pohoštění, reprefond 8,00

24 pojistné budovy 5,50

25 příspěvek na žáky 141,00

26 příspěvek na školku 48,60

27 pojistné soc. a zdrav. 50,00

28 dopravní obslužnost 15,00

29 znal.posudky, KÚ, geodézie 25,00

30 příspěvek mikroregion 5,00

31 údržba plynovodu 57,00

32 výkupy pozemků 40,00

33 Investiční akce - vodovod,čistička, kanalizace 1274,20

34 terénní úpravy 100,00

Výdaje celkem 2847,80



Dárkový poukaz s květinou jubilantům v hodnotě 500,-- + rozhlasová relace (pokud si budete přát)

Vítání občánků do života dárek v hodnotě 1000,--

Zlatá svatba věcný dárek v hodnotě 1000,--.

Při dosažení životního jubilea 90 let a více v hodnotě 1000,--

Poplatek za svoz PDO za osobu trvale bydlící v obci k 31.1.2011 a nemovitost ve výši 350,-- Kč

Přidělení známky na popelnici na pravidelný svoz PDO jen u domků trvale obydlených

Svoz vytříděného domovního odpadu-popelnic bude v zimě týdně v létě lx za 14 dnů, na tříděný

odpad-plasty, sklo-bílé a barevné, papíry jsou v obci kontejnery. Pouze pro chataře a chalupáře

je v obci kontejner na vytříděný domovní odpad - za hospodou. 

Pro vytříděný odpad využívejte vlastní popelnice.

(lx na jaře, po dobu celých prázdnin bude přidělen vel. kontejner na netříděný domovní odpad)

(svoz nebezpečného odpadu je v obci zajištěn 2x za rok na jaře a na podzim-bude zveřejněno včas)

Poplatky jsou splatné u trvale obydlených domků do 31.1.2011, známka 2010 platí do konce ledna.

Poplatky u chat a neobydlených domků do 30.6.2011

Poplatek za každého evidovaného psa do konce ledna 2011 ve výši 100,-- Kč

Návrh předběžně projednán na ZO dne 17.11.2010 od 17.11.2010 - 22.12.2010 zveřejněn

Požádáme o dotace z POV ve výši 140,-- tis.Kč na terénní úpravy v obci

Na každém zasedání ZO se projednává změna rozpočtu, zabýváme se zkvalitňováním

odpadového hospodářství.

Projednáno a schváleno na zasedání ZO dne 22.12.2010 

starosta obce

Zdenek Haller



               


