Rozpočet obce Poniklá na rok 2018
Rozpočtové příjmy
souhrný dotační vztah
transfery (dotace)
přijaté transfery celkem
daň z příjmů fyz. osob ze
závislé činnost
daň z příjmů fyzických osob ze
samost.v.č.
daň z příjmů právnických osob
daň z příjmu fyzických osob
z kapitálových výnosů
daň z přidané hodnoty
správní poplatky
poplatek ze psů
rekreační poplatek
poplatek za užívání veřejného
prostranství
poplatek z ubytovací kapacity
výtěžek z provozování loterií
daň z nemovitostí
daňové příjmy celkem
poplatek za odpad
vodné
odvádění a čištění odpadních
vod, nakládání s kaly
zpravodaj Pod horami
pronájem tělocvična
hřbitovní poplatky, pronájem
smuteční síně
komunální služby /pronájem
budov/
služby DPS
odměna EKO-KOM
bytové hospodářství
nedaňové příjmy celkem
příjmy z prodeje nemovitostí
kapitálové příjmy celkem

příjmy celkem

Rozpočtové výdaje

Pozn

Pozn

402 800
2 750 000 *1
3 152 800

údržba komunikací
dopravní obslužnost
vodovody

2 000 000 *5
103 000
700 000 *6

3 200 000

kanalisace

2 050 000 *7

100 000

mateřská škola

3 200 000

základní škola

250 000
6 300 000
20 000
20 000
10 000

knihovna
místní rozhlas
zpravodaj Pod horami
památky
grantový program - spolky

15 000
10 000
50 000
700 000
13 875 000 *2
600 000 *3
900 000
830 000
25 000
50 000
40 000
50 000
50 000
150 000
2 100 000
4 795 000
400 000 *4
400 000

22 222 800

kultura

450 000 *8
1 800 000 *9
50 000
10 000
100 000
20 000
500 000
75 000

SPOZ (jubilea)
tělovýchova a sport
pečovatelská služba
veřejné osvětlení
hřbitovy
komunální služby

70 000
2 000 000 *10
500 000
150 000
50 000
3 874 800 *11

svoz komunálního odpadu
požární ochrana
krisové řízení

1 000 000
100 000
10 000

zastupitelstvo

1 200 000

pojištění majetku
činnost místní správy
výdaje z finančních operací
bytové hospodářství

60 000
1 600 000
50 000
4 900 000 *12

výdaje celkem

23 422 800

splátky jistin úvěrů
zapojení zůstatku
bankovních účtů

-100 000 *13
+1 300 000 *14

třída 8 financování
celkem

1 200 000

Poznámky k položkám, které se meziročně výrazněji mění, nebo popisují investiční
záměry většího rozsahu - v tis Kč
ad 1 - 1 300 běžecká dráha, 1 200 bytové hospodářství, 250 pečovatelská služba
ad 2 -vychází z výnosu 2016 s přihlédnutím k trendu 2017 a očekávané změně Rozpočtového určení daní
ad 3 - při změně sazebníku - viz OZV 2017-3 (zdražení o cca 14%)
ad 4 - již schválené prodeje obecní stodoly a pozemků
ad 5 - zimní údržba, pasport komunikací, oprava cesty Klára - Quirsfeld (oprava po výstavbě vodovodu) 550,
bytovky 222 a 223 (za kostelem), vl.podíl na případných opravách cest na Jilmu (bude žádáno o dotaci)
ad 6 - 500 běžný provoz, 200 vlastní podíl vrt Horní Dola
ad 7 - 800 běžný provoz, 1000 vlastní podíl případného propojení ČOV, 250 rozvoj síťe
ad 8 - 450 neinvestiční příspěvek zřízené organisaci
ad 9 - 1600 neinvestiční příspěvek zřízené organisaci, 200 vybavení
ad 10 - 2 000 běžecká dráha
ad 11 - cca 1500 základní provoz, dále ZHRUBA opravy 500 sběrný dvůr, 700 Kantýna, 300 stará hasičská
ad 12 - v tom 4000 na zateplení 204+307, které je, jak výše patrno, kryté dotací 1200, převodem zůstatku BH
1300, výnosem nájemného 1200, a dočasnou výpomocí hlavního obecního rozpočtu 300
ad 13 - poslední splátky dluhu za tělocvičnu
ad 14 - zůstatek na účtu bytového hospodářství z minulých let

