Návrh rozpočtu obce Poniklá na rok 2016
Rozpočtové příjmy
souhrný dotační vztah
dotace vodovod
dotace celkem

339 882
2 000 000 *1
2 339 882

daňové příjmy:
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

Rozpočtové výdaje

Pozn

2 300 000
50 000

údržba komunikací
dopravní obslužnost
vodovody

900 000

mateřská škola

450 000

základní škola

1 700 000 *5

knihovna

250 000
5 300 000
20 000
20 000
20 000

místní rozhlas
zpravodaj Pod horami
Památky
grantový program - spolky
kultura

10 000
50 000
650 000
11 285 000 *2

1 000 000 *3
103 000
4 000 000 *4

kanalisace

2 600 000

15 000

Pozn

SPOZ

50 000
10 000
100 000
50 000 *6
400 000
75 000
70 000

poplatek za odpad

500 000

tělovýchova a sport
pečovatelská služba
veřejné osvětlení
hřbitovy
komunální služby
svoz komunálního odpadu

vodné

850 000

požární ochrana

100 000

800 000
25 000
80 000

krisové řízení
zastupitelstvo
pojištění majetku

10 000
900 000
100 000

nedaňové příjmy:

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

40 000
300 000
50 000
150 000

bytové hospodářství

2 000 000

nedaňové příjmy celkem

4 795 000

příjmy celkem

18 419 882

75 000
400 000
500 000
50 000
2 383 882 *7
850 000

činnost místní správy

1 400 000

výdaje z finančních operací
bytové hospodářství

50 000
2 000 000

výdaje celkem
třída 8 financování:
splátky jistin úvěrů

17 726 882

693 000

Poznámky k položkám, které se meziročně výrazněji mění, nebo popisují investiční
záměry většího rozsahu
ad 1 - krajská dotace na výměnu skleněného potrubí
ad 2 - spíše konservativní nastavení, odpovídá úhrnem skutečnosti roku 2014
ad 3 - 200 000,- zimní údržba; 800 000,- opravy a projekční práce (v případě přiznání dotace bude navýšeno)
ad 4 - 500 000,- provoz a drobné opravy; 3 500 000,- výměna skleněného potrubí
ad 5 - 1 400 000,- příspěvek na provoz; 300 000,- vybavení tříd
ad 6 - případný podíl na opravu pomníku padlým
ad 7 - platy obecní četě (předpoklad pozdějšího navýšení o cca 500 000,-Kč od úřadu práce na VPP), sběrný dvůr,
Tuláčkova náves (vl. podíl), stará hasičárna,...

