Rozpočet obce Velká Bukovina na rok 2012 schválený
na jednání zastupitelstva dne 20. 12. 2011
(údaje v tis. Kč)
Daňové příjmy celkem
z toho položky
1111 Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti
1112 Daň z příjmů fyz. osob ze samostatné výdělečné činnosti
1113 Daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů
1121 Daň z příjmů právnických osob
1211 Daň z přidané hodnoty
1337 Poplatek za likvidaci komunálních odpadů
1341 Poplatek ze psů
1361 Správní poplatky
1511 Daň z nemovitostí

3 895
750
20
65
750
1 700
220
12
8
370

Nedaňové příjmy celkem

635

z toho položky
4111 Neinvest. příjm. transfery ze všeobecné pokladní správy
4112 Neinvest. příjm. transfery ze státního rozpočtu (MŠ)
4116 Ostatní neinvestiční příjmové transakce (dotace)
2111 Příjmy z poskyt. služeb a výrobků (pěstební činnost – lesy))
2111 Příjmy z poskytování služeb – úpravy drob.vod. toků
2111 Příjmy z poskytování služeb – pohřebnictví
2132 Příjmy z poskytování služeb – pronájmy nebyt. prostor
3111 Příjmy z prodeje pozemků
2324 Příjmy z využívání a zneškodňování odpadů – třídění
2131 Příjmy z pronájmu pozemků
2141 Příjmy z úroků
3119 Ostatní příjmy

2
118
130
200
10
7
10
43
5
20
5
85

PŘÍJMY celkem

4 530

Výdaje dle paragrafů
z toho paragraf
1031 Nákup ostatních služeb (pěstební činnost – lesy)
2212 Silnice (zimní údržba místních komunikací
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2341 Vodní díla v zemědělské krajině (rybníky)
3111 Předškolní zařízení - MŠ
3117 Neinv. transfery obcím – první stupeň základních škol
3118 Neinv. transfery obcím – druhý stupeň základních škol
3314 Činnosti knihovnické
3319 Ost. záležitosti kultury (kronika a pod.)
3349 Ost. záležitosti sdělov. prostředků (regionální zpravodaj)
3399 Ost. záležitosti kultury (masopust, pouť, plesy a j. akce)
3419 Ostatní tělovýchovná činnost
3429 Ostatní zájmová činnost (příspěvky zájmovým organizacím)
3631 Veřejné osvětlení
3632 Pohřebnictví
3635 Územní plánování
3639 Komunální služby a územní rozvoj
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512 Požární ochrana – dobrovolná část
6112 Zastupitelstvo obce
6171 Činnost místní správy
6310 Služby peněžních ústavů

VÝDAJE celkem

4 530
250
90
80
50
230
180
200
25
15
20
200
50
20
140
5
60
30
15
560
560
130
545
1 070
5

4 530

Komentář: Rozpočet je postaven jako vyrovnaný. Vychází ze skutečností
minulých let a předpokládaných podmínek roku 2012. Na straně příjmů i výdajů
je však mimořádně napjatý a v této podobě neponechává žádný prostor pro
výraznější rozvoj obce (investiční akce, rozsáhlejší údržbu majetku obce a
rozšíření dalších činností). V případě nových skutečností, jako například získání
dotací na investiční akce apod., bude provedena rozpočtová změna.

