Návrh rozpočtu obce Poniklá na rok 2017
Rozpočtové příjmy
souhrný dotační vztah
dotace
dotace celkem

Pozn

387 100
2 456 000 *1
2 843 100

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

2 500 000
50 000

Rozpočtové výdaje
údržba komunikací
dopravní obslužnost
vodovody

1 500 000 *4
103 000
700 000 *5

kanalisace

1 900 000 *6

mateřská škola

450 000

základní škola

1 700 000 *7

2 800 000

knihovna

250 000
5 300 000
20 000
20 000
10 000

místní rozhlas
zpravodaj Pod horami
památky
grantový program - spolky
kultura

15 000
10 000
50 000
650 000
11 675 000 *2

Pozn

SPOZ (jubilea)

50 000
10 000
100 000
200 000 *8
500 000 *9
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

850 000
25 000
50 000

krisové řízení
zastupitelstvo
pojištění majetku

10 000
900 000
60 000

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
50 000 *3
40 000
150 000

bytové hospodářství

2 000 000

nedaňové příjmy celkem

4 555 000

příjmy celkem

19 073 100

175 000 *10
400 000
300 000
50 000
2 922 100 *11
850 000

činnost místní správy

1 500 000

výdaje z finančních operací
bytové hospodářství

50 000
2 000 000

výdaje celkem
třída 8 financování:
splátky jistin úvěrů

16 675 100

2 398 000 *12

Poznámky k položkám, které se meziročně výrazněji mění, nebo popisují investiční
záměry většího rozsahu - v tis Kč
ad 1 - POUZE TY JASNÉ: 1800 zpětné vyplacení dotací náves, hřiště, doplatky vodovod; 300 komunikace; 200
pečovatelská služba, 156 pomník padlým
ad 2 - spíše konservativní nastavení s předpokladem možného vyššího výnosu
ad 3 - bez Kantýny
ad 4 - komplet. oprava cest po výměně vodovodu: mezi Rautisem a školou a od kaštanu po Zuzánkovi +
drobnější opravy; 150 projekt lávka
ad 5 - 500 běžný provoz, 200 projekční práce a drobné opravy
ad 6 - 800 běžný provoz, 1000 vlastní podíl případného propojení ČOV, 100 menší investice
ad 7 - 1400 běžný příspěvek, 300 vybavení
ad 8 - oprava pomníkú padlým
ad 9 - navýšení o 100
ad 10 - 100 posilovna
ad 11 - cca 1000 základní provoz, dále ZHRUBA opravy 500 sběrný dvůr, 500 Kantýna, 200 stará hasičská
zbrojnice, 200 koupaliště, schody nad střediskem a další drobnější akce
ad 12 - z toho 2000 překlenovací dotační z roku 2016, 398 tělocvična z roku 2008

