Pravidla rozpočtového provizoria

Mokré
2016

Příjmy
daňové příjmy:
dpzč, dpfo, dppo,dph, správní poplatky, poplatky ze psů
daň z nemovitostí
nedaňové příjmy:
pronájem pozemků, nájemné z nebytových prostor, bytu
příjmy z knihovny, poplatky hřbitovní, prodej pytlů, popelnice
na odpady, pronájem movitých věcí (žebřík), příjmy z
reklamy, prodej majetku, dividendy, úroky z běžného účtu
kapitálové příjmy:
převody mezi účty
dotace:
pol. 4112

v korunách
1 600 000,00

200 000,00

50 000,00

dotace na státní správu

celkem běžné příjmy

Výdaje

55 000,00
1 905 000,00

Paragrafové členění

2212
opravy

silnice

10 000,00

2219
opravy

pozemní komunikace

10 000,00

2229
ostatní služby v silniční dopravě
např. značky

10 000,00

2321
odpadní vody
materiál, dohody, služby

10 000,00

2333
úpravy drobných toků
dohody, materiál, oprava mostů v obci

40 000,00

2341
vodní díla v krajině
úpravy rybník, dohody, služby

10 000,00

3314
knihovna + výtvarný klub dětí
mzdy, knihy, poštovné, internet, časopisy, materiál, služby, web
dohody, drobný majetek, voda, el. en, opravy
klub dětí - materiál, ceny do soutěží
pořádání kulturních akcí knihovnou - besedy, přednášky, výstavy…
programové vybavení

70 000,00

3319
kultura, kronika
materiál, poštovné, mzdy, časopisy, knihy, web kroniky
drobný majetek, věcné dary, kronika
služby, výdaje na kulturní akce, hudba apod.
dětský den, čarodějnice, vánoční strom apod.

90 000,00

3341
rozhlas
materiál, opravy, služby, práva

10 000,00

3349
zpravodaj
tisk, poštovné, povinné výtisky, předplatné ostatních časopisů

30 000,00

3399
věcné dary obyvatelstvu
dary důchodcům a dětem

20 000,00

3421
hřiště
nájemné hřiště, úprava hřiště, služby
dohody, elektrická energie

50 000,00

3612
dům čp. 20 - bytové hospodářství
materiál, voda, pojistné, služby, opravy

30 000,00

3613
dům čp. 88 - obchod a klub
pojistné, opravy, služby, plyn, drobný majetek
materiál, el. energie, služby, opravy
běžná údržba, nákup zařízení

120 000,00

3631
veřejné osvětlení
elektrická energie, opravy, služby, materiál, údržba

90 000,00

3632
hřbitov
materiál, benzín, služby, opravy

40 000,00

3639
projekty

územní rozvoj obce

50 000,00

3721

nebezpečný odpad

10 000,00

3722

komunální odpad

80 000,00

3723

hřbitovní odpad

10 000,00

3742
chráněné části přírody
údržba aleje
3745
údržba obce
materiál, benzín, služby, opravy, dohody, drobný majetek

10 000,00

130 000,00

5212
krizová rezerva
povinnost obce

10 000,00

5512
podpora hasičů
smlouva s Českým Meziřičím

10 000,00

6112
zastupitelstvo obce
mzdy, refundace, školení, cestovné, dary obyvatelstvu,
mareteriál

250 000,00

6171
správa obce
mzdy, ossz, vzp, pojistné za škody, předplatné, materiál,
el. energie, poštovné, telefonní služby, pojistné budovy,
služby počítačových firem, právní služby, školení, služby ostatní
opravy, programy, cestovné, pohoštění, kolky, daně z převodu
nemovitostí, služby bank, internet, webové stránky

500 000,00

6310
poplatky bance
včetně poplatků z úvěrového účtu

30 000,00

Rezerva

ostatní výdaje - např. finanční dar včelaři, ZŠ a MŠ Opočno
příspěvek na regionální funkce knihovny RK

25 000,00

6330
ÚVĚR

převody mezi účty
splátka jistiny

50 000,00
100 000,00

celkem běžné výdaje

1 905 000,00

Kontrolní součet

Rozdíl

Rozpočtové provizorium na rok 2016 je sestaveno na základě
schválených pravidel při sestavování rozpočtového provizoria obce Mokré
dle směrnice č. 6 o tvorbě rozpočtu obce Mokré.
V období rozpočtového provizoria :
1. Obec hradí nejnutnější výdaje zabezpečující provoz obecního úřadu a obce,
přičemž dbá na hospodárnost a efektivní vynakládání rozpočtových prostředků
2. Hradí závazky vyplývající z již uzavřených smluv.
Po schválení rozpočtu pro rok 2015 se příjmy a výdaje rozpočtového provizoria
stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení.
V Mokrém

7.12.2015

Zpracoval:

Honsnejmanová Dagmar
hlavní účetní a správce rozpočtu
osoba odpovědná za zúčtování

Schválil:

Kučerová Blanka
starosta obce - příkazce operace
osoba odpovědná za účetní případ

Tento doklad splňuje podmínky Zákona č. 320/2001 SB. o finanční kontrole,
ve znění pozdějších předpisů
Schváleno 11.12.2015

0,00

