
odd.§ pol. název tis.Kč tis.Kč poznámka

-1111 daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti                         430

-1112 daň z příjmu fyzických osob ze sam. činnosti                10

-1113 daň z příjmu fyz.osob z kapit činnosti 40

-1121 daň z příjmu právnických osob                                      550

-1211 daň z přidané hodnoty                                                   1000

-1340 popl. za prov. sys. likv. kom. odpadu                      136,6

-1341 poplatek ze psů                                                                    5,1

-1351 odvod výtěž. z provoz. Loterií 8

-1361 správní poplatky                                                                1

-1511 daň z nemovitostí                                                             180

daňové příjmy celkem 2360,7 2360,7

-4112 neinv.dotace ze st. rozp. na st. správu                                   54,4 54,4

2141 vnitřní obchod 40

-2324 přij. nekap. příspěvky náhrady el. 40

2310 0,1

-2111 Příjem z poskytovaných služeb a výrobků 0,1

2341 0,5

2131 Příjmy z pronájmů pozemků 0,5

3633 výstavaba a údržba inž. sítí 72

2139 příjmy z pronájmu mov. věcí-plynovod 72

3639 komunální služby a územní rozvoj 16

-2131 příjmy z pronájmu pozemků 15

-3111 příjmy z podeje pozemků 1

6310 2

-2141 příjmy z úroků                       2

                               celkem příjmy                                     2545,7 2545,7

3000 3000

5545,7 5545,7
                     

odd.§ pol. název tis.Kč tis.Kč poznámka

2143 Cestovní ruch 50

5169 nákup materiálu (propagace) 50

2212   silnice ,místní komunikace                                94

5169 nákup služeb -zimní údržba            70

5171 opravy a údržba             24

2221  provoz veřejné silniční dopravy                       3,5

5193  dopravní obslužnost        3,5

2321 3562

5171  opravy a udržování               10

6121 výstavba kanalizace,ČOV,vodovod 3552

3314 16,1

5021 ostatní osobní výdaje 9,1

5136 knihy,učební pomůcky,tisk                      2

5139 nákup materiálu                   5

3326 Poř.,zach.,obn.hod..míst.kult.p 5

5139 nákup materiálu 2,5

Celkem příjmy včetně zůstatku na účtu:

Rozpočtové výdaje  v tis.Kč

 výstavba místních inž. sítí                                   

 knihovnická činnost                              

zůstatek na účtu k 1.1.2015

Rozpočet pro rok 2015 - Obec Sklené nad Oslavou

Rozpočtové  příjmy  v tis. Kč

Pitná voda

Vodní díla v zemědělské krajině

 Obec. příjmy a výd. z finančních operací



5171 opravy a udržování    2,5

3341 0,5

5169 Nákup ost. služeb 0,5

3392 24

5021 Ostatní osobní výdaje 13

5139 nákup materiálu 1

5171 opravy a udržování    10

3399  záležitosti kultury,církví a sděl. prostř.                               53

5021 ostatní osobní výdaje                  3

5139 materiál                 7

5153 plyn 19

5169 nákup služeb 4

5194 věcné dary                  20

3412 15

3194 dary 10

5171 Opravy a udržování    5

3421 využití volného času dětí a mládeže 15

5194 dary 5

5175 pohoštění 10

3599 Ostatní činnose ve zdravotnictví 5

5192 poskytnuté neinv. Příspěvky 5

3631  veřejné osvětlení                                                                         190

5154 elektrická energie                  120

5169 nákup služeb                         70

3632 5

5321 Neinvestiční transfery obcím 5

3633 výstavba a údržba inž.sítí 45

5171 Opravy a udržování    40

5169 nákup ost. služeb 5

3639  komunální služby a územní rozvoj                       225

5171 Opravy a udržování    (obrubníky) 100

6119 ostatní nákup DNM 25

6130 pozemky 100

3721 7

5169 nákup ost. služeb 7

3722  sběr a svoz komunálního odpadu                 230

5169 nákup služeb -svoz a uložení odpadu,evidence 230

3723 11

5137 DHDM 10

5169 nákup služeb -svoz a uložení odpadu,evidence 1

3745  péče o vzhled obce a veřejnou zeleň                                             220,6

5021 ostatní osobní výdaje (sečení,úklid,zeleň,sníh) 50

5156 pohoné hmoty, maziva 5

5171 opravy a údržba                            70

6124 pěstitelské celky trvalých porostů 95,6

5512  požární ochrana                                      160

5156 pohonné hmoty                                   5

6122 stroje, přístroje, zařízení 150

5169 nákup ostatních služeb                               5

6112  zastupitelstva obcí                                                 400

5019 ostatní platy (refund) 60

5023 odměny členům zastup. Obce 310

 místní rozhlas,televize                                        

Zájmová činnost v Kultuře

Tělovýchova a zájmová činnost

Pohřebnictví

Sběr a svoz nebezp. Odpadů

Sběr a svoz ostatních odpadů



5032 povinné poj. na zdr. zab. 30

6171  činnost místní správy                                                          186

5011 platy zaměstnanců   66

5136 knihy,učební pomůcky,tisk                      3

5139 nákup materiálu                       19

5161 služby pošt                                       1

5162 služby telekomunikací a radiokomunik  10

5168 služby zpracování dat 50

5169 nákup služeb ,revize,int .str.,kat. úřad, geod. 10

5171 opravy a údržba                            10

5173 cestovné                                   12

5175 pohoštění 2,5

5361 nákup kolků 2

5362 platby daní a poplatků SR 0,5

6310 výdaje z finančních operací                                                           7

5163   služby peněžních ústavů -banka                    7

6320 pojištění 16

5163 služby peněžních ústavů - pojištění 16

Celkem výdaje: 5545,7 5545,7

Dárkový poukaz s květinou jubilantům v hodnotě 500,-- + rozhlas. 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 hlášenou v obci a za chaty a neobydl. domy ve výši 450,-Kč

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

Svoz netříděného domovního odpadu-popelnic bude v zimě týdně v létě lx za 14 dnů,

na vytříděný odpad-plasty, sklo-bílé a barevné, papíry jsou v obci kontejnery.

Pouze pro chataře a chalupáře jsou v obci černé kontejnery na nevytříděný domovní odpad.

Pro nevytříděný odpad využívejte vlastní popelnice.

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

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

Poplatky jsou splatné u trvale obydl. domů do 31.1.2015, známka 2014 platí do konce ledna 2015.

Poplatky u chat a trvale neobydlených domů do 30.6.2015

Poplatek za každého evidovaného psa do konce ledna 2015 ve výši 100,-- Kč

Na každém zasedání ZO se projednává plnění a případná změna rozpočtu, zabýváme se zkvalitňováním

odpadového hospodářství.

Návrh rozpočtu zveřejněn na úřední desce i elektronické dne :  17.11.2014 Sňato: 28.11.14

a zveřejněn na úř.desce dne :  02.12.2014 Sňato: 31.11.2014

místostarosta obce starosta obce

    Miloslav Tulis Zdenek Haller

Rozpočet obce Sklené nad Oslavou byl schválen obecním zastupitelstvem dne:  28.11.2014








