Návrh rozpočtu obce Lomnička na rok 2011
Vychází z rozpočtového výhledu 2011 – 2012
Příjmy:
Dotace od JMK z PRV (přístavba požární zbrojnice) (§ 5512) 200.000,Daňové příjmy (bez §, pol. 1111,1112,1113,1121,1211,1511) 3.300.000,Správní poplatky (bez §, pol. 1361) 12.500,Poplatky ze psů (bez §, pol.1341) 8.700,JMK – dotace pro obec (bez §, pol. 4112) 155.800,Svazek VaK Tišnovsko – přísp.na splácení půjčky na kanal. (bez §, pol.4129) 300.000,Příspěvek pro SDH Lomnička od obce Šerkovice (bez §, pol. 4121) 2.500,Příjmy z úroků (§ 6310) 300Poplatky za komunální odpad (bez §, pol. 1337) 240.000,Prodej dřeva (§ 1031) 20.000,EKO-KOM – poplatky za recyklaci odpadů z obalů (§ 3723) 15.000,Příjmy z pronájmu pozemků (§ 3639) 32.400,Příjem z prodeje přístavby u MŠ (§ 3613) 400.000,Byty – zálohy na plyn, vodné + stočné (§ 3612) 43.800,Věcné břemeno na obecních pozemcích (§ 3639) 5.000,Poplatky za KT, vyhlášení rozhlasem (§ 3341) 36.800,MŠ - pronájem budovy (§ 3613) 3.000,MŠ – zálohy na plyn, vodné, elektřinu (§ 3613) 80.000,Knihovna – poplatky od čtenářů (§ 3314) 100,Převody na BÚ České spořitelny (bez §, pol. 4134) 170.000,Mikroregion Porta – příspěvek na pořádání hodů (§ 3399) 10.000,Poplatek z ubytovací kapacity – p.Vohrabal, Ing.Krejčí (bez §, pol. 1345) 10.000,JMK – finanční vypořádání (doplatek přečerpané dotace z voleb) (§ 6402) 1.800,Celkem příjmy: 5.047.700,Výdaje:
Lesy ( práce,pojištění, stromky, materiál na nátěr) (§ 1031) 100.000,Pozemky ( sečení, materiál, služby, údržba) (§ 3639) 100.000,Mateřská škola – příspěvek od obce na provoz (§ 3111) 240.000,Kabelová televize (služby,opravy, počítač pro info, poplatek OSA) (§ 3341) 35.000,Sokol – příspěvek (§ 3419) 25.000,Veřejné osvětlení (opravy, el.energie) (§ 3631) 80.000,Cyklistická stezka (údržba, materiál (§ 2219) 80.000,Svoz komunálních a nebezpečných odpadů (§ 3721, 3722, 3726) 275.000,Sbor dobrovolných hasičů (nafta, materiál, služby) (§ 5512) 80.000,Zastupitelstvo (odměny, zdrav.pojištění zaměstnavatele, telefon) (§ 6112) 480.000,Místní správa (materiál, služby, opravy, mzdy, el., plyn, vodné, telefon) (§ 6171) 700.000,Pojištění budov OÚ + MŠ (§ 6320) 18.700,Svazek VaK Tišnovsko – příspěvek (§ 2310) 5.600,Kultura (Masopust, Mikuláš, dary k výročí, Hody (§ 3399) 25.000.Dovoz a zajištění obědů pro důchodce (§ 6409) 15.000,Knihovna (knihy, odměna knihovnici) (§ 3314) 8.000,Kronika, setkání důchodců (§ 3319) 20.000,Přístavba objektu u OÚ (§ 6171) 350.600,Projekt autobusové zastávky – Ing. Výleta (§ 3636) 30.000,DSO Mikroregion Porta – členský příspěvek (§ 6409) 19.200,DSO Tišnovsko – členský příspěvek (§ 3636) 4.800,-

SMO ČR – členský příspěvek (§ 6171) 3.100,Obecní byty (plyn, vodné + stočné, služby, opravy) (§ 3612) 55.000,Nebytové prostory (budova MŠ – služby, opravy) (§ 3613) 65.000,Město Tišnov – přestupková agenda (§ 6171) 2.000,Obec Předklášteří – příspěvek na neinvestiční výdaje MŠ (§ 3111) 4.900,Město Tišnov – příspěvek na neinvestiční výdaje ZŠ (§ 3113) 220.000,Město Tišnov – příspěvek na neinv.výdaje ZŠ (doplatek 9-12/2010) (§ 3113) 94.700,Obecní komunikace (zimní údržba, posypový materiál, opravy) (§ 2212) 100.000,PD komunikace Za Kovárnou (zaměření skuteč. Stavu) (§ 2212) 20.000,IDS – dopravní obslužnost (§ 2221) 23.000,MŠ – oplocení dvora (§ 3613) 15.000,Převody z BÚ obce na BÚ České spořitelny (§ 6330) 170.000,Bankovní poplatky (§ 6310) 25.000,ZO Tišnov - příspěvek pro včelaře (§ 1098) 4.000,Charita Tišnov – příspěvek na rozvoz obědů důchodcům v 7,8/2011 (§ 4351) 5.000,JMK – finanční vypořádání – vratky nedočerpaných dotací) (§6402) 7.200,Protierozní ochrana – projekt (§ 2342) 78.000,Realizace protierozního opatření (§ 2342) 800.500,Komunikace u RD Kotulánových – dokončení (§ 2212) 50.000,Kompostéry (§3726) 49.400,Splátka úvěru České spořitelně (bez §, pol. 8124) 164.000,Splátka půjčky SFŽP (bez §, pol. 8124) 400.000,Celkem výdaje: 5.047.700,Josef Králík
starosta obce
Vyvěšeno na úřední desce OÚ: 18.3.2011
Vyvěšeno na elektronické úřední desce: 18.3.2011
Sňato z úřední desky OÚ:
Sňato z elektronické úřední desky:

