
RS

Odd Par Pol ORJ Název položky 2018

podseskupení 111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé čin. a funkč. požitků 25 380,00

rozpočtových položek 112 Daň z příjmů právnických osob 25 550,00

121 Daň z přidané hodnoty 45 790,00
nerozpočtováno 133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 0,00

134 Místní poplatky 3 780,00

136 Správní poplatky 1 120,00

138 Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů 2 700,00

151 Daň z nemovitostí 8 762,00

< Daňové příjmy 113 082,00

podseskupení

rozpočtových položek 242 Splátky půjčených prostředků od obec.prosp.spol.a pod.subj. 24,00

246 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 615,00

rozpočtový paragraf

2141 (Vnitřní obchod) 30,00

N 2169 (Ostatní správa v prům.,obch.,stav. a službách) - sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00

N 2219 (Ostatní záležitosti pozemních komunikací) - ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00

N 2299 (Ostatní záležitosti pozemních komunikací) - sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00

2321 (Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly) 155,00

2341 (Vodní díla v zemědělské krajině) 66,00

3111 (Předškolní zařízení) 354,00

3113 (Základní školy) 978,00

3314 (Činnosti knihovnické) 46,00

3349 (Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků) 100,00

3399 (Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků) 130,00

3412 (Sportovní zařízení v majetku obce) 2 110,00

3612 (Bytové hospodářství) 2 530,00

3613 (Nebytové hospodářství) 3 900,00

3632 (Pohřebnictví) 225,00

3633 (Výstavba a údržba místních inženýrských sítí) 229,00

   Schválený rozpočet města Staré Město na rok 2018  (v tis. Kč)

Rozpočtové příjmy



3639 (Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené) 1 560,00

3723 (Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních)) 80,00

3725 (Využívání a zneškodňování komunálních odpadů) 1 100,00

3727 (Prevence vzniku odpadů) 90,00

N 3745 (Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň) - přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00

5311 (Bezpečnost a veřejný pořádek) 50,00

6171 (Činnost místní správy) 40,00

6310 (Obecné příjmy a výdaje z finančních operací) 820,00

6409 (Ostatní činnosti j.n.) odprodej vyřazeného majetku, příjmy z úroků 175,00

Nedaňové příjmy 15 407,00

rozpočtový paragraf

2219 (Ostatní záležitosti pozemních komunikací) - přísp.na vybudování parkovacích míst 0,00

3612 (Bytové hospodářství) - příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 0,00

3639 (Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené) - příjmy z prodeje pozemků 10 500,00

5311 (Bezpečnost a veřejný pořádek) - odprodej služebního vozidla 150,00

N 6171 (Činnost místní správy) - odprodej služebního vozidla 0,00

 

Kapitálové příjmy 10 650,00

podseskupení

rozpočtových položek D       411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 6 531,00

412 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně 0,00

OD 421 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 23 000,00

   snížení energetické náročnosti ZŠ Staré Město č.p. 71                              (r. 2018) 3 000,00

   půdní vestavba I. stupeň ZŠ Staré Město - zřízení učeben                       (r. 2018) 4 000,00

   modernizace učeben II. stupně ZŠ Staré Město                                        (r. 2018) 4 000,00

   přestavba kotelny - rozšíření kapacit pro zájmové vzdělávání              (r. 2018) 11 200,00

   stavební úpravy budovy MŠ Rastislavova pro SVČ Klubko                     (r. 2018) 800,00

422 Investiční přijaté transfery od krajů 0,00

 

Přijaté dotace 29 531,00

168 670,00Příjmy celkem



RS

Odd Par Pol ORJ Název položky 2018

Pozn. rozpočtový paragraf

1014 (Ozdravování hosp. zvířat, polních a spec. plodin a zvl. veterin. péče) 30,00

2141 (Vnitřní obchod) 260,00

2212 (Silnice) 3 300,00

2219 (Ostatní záležitosti pozemních komunikací) 550,00

2229 (Ostatní záležitosti v silniční dopravě) 560,00

2292 (Dopravní obslužnost) 1 030,00

2299 (Ostatní záležitosti v dopravě)-KORIS 5,00

2310 (Pitná voda) 80,00

2321 (Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly) 8,00

2333 (Úpravy drobných vodních toků) 50,00

3111 (Předškolní zařízení) 2 770,00

3113 (Základní školy) 5 938,00

3231 (Základní umělecké školy) 245,00

3314 (Činnosti knihovnické) 1 379,00

3319 (Ostatní záležitosti kultury) 160,00

3326 (Poříz., zachování a obnova hodnot míst.kultur., nár. a histor.povědomí) - památníky u školy, hřbitova 250,00

3349 (Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků) 613,00

3399 (Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků) 1 775,00

3412 (Sportovní zařízení v majetku obce) 7 525,00

3421 (Využití volného času dětí a mládeže) 1 440,00

3429 (Ostatní zájmová činnost a rekreace) 50,00

3612 (Bytové hospodářství) 2 612,00

3613 (Nebytové hospodářství) 2 490,00

3631 (Veřejné osvětlení) 1 750,00

3632 (Pohřebnictví) 836,00

3633 (Výstavba a údržba místních inženýrských sítí) 229,00

3636 (Územní rozvoj) 26,00

3639 (Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené) 2 779,00

Rozpočtové výdaje



3722 (Sběr a svoz komunálních odpadů) 3 800,00

3723 (Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních)) 2 550,00

3725 (Využívání a zneškodňování komunálních odpadů) 30,00

3745 (Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň) 3 505,00

3792 (Ekologická výchova a osvěta) 10,00

4339 (Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství) 250,00

4349 (Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva) 20,00

4357 (Domovy pro osoby se zdravotním postižením a zvláštním režimem) 10,00

* 4359 (Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče) 509,00

5273 (Ostatní správa v oblasti krizového řízení) 15,00

5311 (Bezpečnost a veřejný pořádek) 3 013,00

5512 (Požární ochrana - dobrovolná část) 200,00

6112 (Zastupitelstva obcí) 2 659,00

6118 (Volba prezidenta republiky) 150,00

6171 (Činnost místní správy) 20 944,00

6310 (Obecné příjmy a výdaje z finančních operací) 600,00

6320 (Pojištění funkčně nespecifikované) 350,00

6399 (Ostatní finanční operace) 7 500,00

N 6402 (Finanční vypořádání minulých let) 0,00

6409 (Ostatní činnosti j.n.) 3 175,00

Provozní výdaje 88 030,00

Pozn. rozpočtový paragraf

2212 (Silnice) 14 800,00

2212 2219 Revitalizace ulice Karoliny Světlé 10 000,00

2212 Komunikace ul. Trávník 2 300,00

2212 Rekonstrukce MK Salašská 2. část 2 500,00

2219 (Ostatní záležitosti pozemních komunikací) 10 300,00

2219 Chodník Trávník II. + VO 700,00

2219 Rekonstrukce zpevněných ploch v ul. Komenského 2 700,00

2219 Cyklostezka, zpevněné plochy Tyršova u garáží a dráhy 900,00

2219 Cyklistická stezka na ulici Kostelanská 6 000,00



2229 (Ostatní záležitosti v silniční dopravě) 200,00

2229 Světelná signalizace - úpravy, výměna LED osvětlení 200,00

2341 (Vodní díla v zemědělské krajině) 500,00

2341 Vodní nádrž v Olší 500,00

3111 (Předškolní zařízení) 250,00

3111  Křesťanská mateřská škola - revitalizace zahrady 250,00

3113 (Základní školy) 21 500,00

3113  Snížení energetické náročnosti ZŠ Staré Město č.p.715 11 500,00

3113 Půdní vestavba I. stupeň ZŠ Staré Město č.p.1000 - zřízení učeben 5 000,00

3113  Modernizace učeben II. stupně ZŠ Staré Město 5 000,00

3319 (Ostatní záležitosti kultury) 2 300,00

3319 SKC - stavební úpravy (akustika, klimatizace) 2 300,00

3399 (Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostředků) 4 800,00

3399 Polyfunkční sál pod kostelem sv. Ducha 4 800,00

3412 (Sportovní zařízení v majetku obce) 4 000,00

3412 3422 Veřejně přístupné sportoviště (Michalská) 4 000,00

3421 (Využití volného času dětí a mládeže) 16 000,00

3421 3420 Stavební úpravy MŠ Rastislavova pro SVČ Klubko 1 000,00

3421 3421 Přestavba kotelny ZŠ č.p.1720 - rozšíření kapacit pro zájmové vzdělávání 15 000,00

3429 (Ostatní zájmová činnost a rekreace) 600,00

3429 Volnočasový areál pohybových aktivit (u ZŠ č.p.1720) 600,00

3611 (Podpora individuální bytové výstavby) 200,00

3611 Ostatní investiční transfery obyvatelstvu 200,00

3631 (Veřejné osvětlení) 300,00

3631 Veřejné osvětlení 300,00

3632 (Pohřebnictví) 1 000,00

3632 Chodníky a VO nový hřbitov - 1.část 1 000,00

3639 (Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené) 13 650,00

3639 Projekty 1 500,00

3639 Věcná břemena 50,00

3639 Pozemky - výkup pozemků 12 100,00

3723 (Sběr a svoz ostatních odpadů) 350,00

3723 Sběrná místa 350,00



5311 (Bezpečnost a veřejný pořádek) 100,00

5311 Vybavení vozidla MP 100,00

6171 (Činnost místní správy) 2 830,00

6171 6100 Technické zhodnocení budovy radnice (klimatizace) 280,00

6171 6103 Stavební úpravy budovy radnice (soc.zaříz., kuchyň.zázemí, sklad) 2 500,00

6171 Stroje, přístroje, zařízení 50,00

Kapitálové výdaje 93 680,00

181 710,00

-13 040,00

8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ 7 281,00

8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 14 000,00

8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků. -8 241,00

8117 Aktivní krátkodobé operace říz.likvidity 4 000,00

8118 Aktivní krátkodobé operace říz.likvidity -4 000,00

8227 Aktivní dlouhodobé operace říz.likvidity 0,00

8901 Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter P a V 0,00

13 040,00

Pozn.:

< návrh daňových příjmů vychází z predikce MFČR a vyhlášky MFČR č. 276/2017/2016 Sb. o procentním podílu jednotlivých obcí na částech 

celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů

* výdaje na výkon sociální práce, výše peněžních prostředků je vázána na dotaci z MPSV; výše dotace pro rok 2018 zatím není známa, proto 

budou tyto výdaje upraveny rozpočtovým opatřením po oznámení alokované částky v r. 2018 stejně jako celková výše dotace v příjmové 

části rozpočtu

D dotace na volbu prezidenta České republiky v lednu 2018 (rozpočtováno 30 tis. Kč na 1 volební okrsek) + pol. 4112  Neinvestiční přijaté

transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu v celk. výši 6.381.200,- Kč

OD očekávané dotace na investiční akce

N výdaj se nerozpočtuje

Financování

Výdaje celkem

Saldo



Vysvětlivky:

RS schválený rozpočet

Datum zveřejnění: od   2. 1. 2018  do   31. 12. 2018


