Návrh rozpočtu obce Lány na rok 2011
Příjmy (tis. Kč)
Daňové příjmy















daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti (2 900 tis.)
daň z příjmu fyz. osob ze sam. Výdělečné činnosti (350 tis.)
daň z příjmu fyz. osob vybíraných dle zvl. sazby (250 tis.)
daň z příjmu právnických osob (3 100 tis.)
daň z přidané hodnoty (6 900 tis.)
správní poplatky (100 tis.)
poplatek za odvoz odpadu – známky (820 tis)
poplatek za psy (38 tis.)
odvody ze zemědělské půdy ( 30tis.)
poplatky za užívání veřejného prostranství (4 tis.)
poplatek z ubytovacích kapacit (5 tis.)
daň z nemovitostí (600 tis.)
poplatky za provoz VHP (25 tis.)
úhrada z vydobytých nerostů (30 tis.)

15 152,0

Nedaňové příjmy








knihovnická činnost
kultura
bytové hospodářství
zpětné plnění za tříděný odpad
provoz domu s pečovatelskou službou
činnost místní správy
pečovatelská služba

1 468,0

Přijaté dotace




výkon státní správy
školství - dotace na žáky
dotace z MPSV ( 350 tis.)

Příjmy celkem

1 080,0

17 700, 0

Výdaje (tis. Kč)
Útulek pro psy

20,0

Silnice




opravy a údržba místních komunikací (400 tis.)
chodník ul. Za Školou (1 250 tis.)
zastávka Vašírov (300 tis.)

Odvod a čištění odpadních vod


1 950,0

100,0

opravy a udržování (100 tis.)

Mateřská škola



běžný provoz a údržba budovy (750 tis.)
investice – opravy (50 tis.)

800,0

Základní škola



běžný provoz a údržba budovy (1 750 tis.)
střecha historická budova (1 500 tis.)

Provoz místní knihovny

3 250,0

45,0

Péče o vzhled a údržbu obce







zeleň
pronájem a provoz strojů
práce na vzhledu obce, mzdy, zákonné odvody
městský mobiliář
sběrný dvůr
nákup pozemků

1000,0

Volný čas dětí a mládeže






údržba dětské hřiště Vašírov (20 tis.)
údržba dětského hřiště Lány (30 tis.)
ostatní činnost (50 tis.)
dotace Obec přátelská rodině (350 tis.)
klubovna pro mládež (100 tis.)

Kultura


pořádání kulturních a společenských akcí (170 tis.)

550,0

420,0






Sbor pro občanské záležitosti (40 tis.)
Lánský zpravodaj (60 tis.)
příspěvky zájmovým organizacím (110 tis.)
LLS (40 tis.)

Ostatní tělovýchovná činnost



příspěvky sportovním organizacím (500 tis.)
sportovní akce (100 tis.)

Bytové hospodářství – údržba obecních bytů

600,0

170,0

Veřejné osvětlení




elektrická energie a opravy (610 tis.)
mzdy a odvody (90 tis.)
opravy a udržování, rekonstrukce osvětlení (300 tis.)

Pohřebnictví – údržba hřbitova

1 000,0

120,0

Odvoz a likvidace odpadů





odvoz
odvoz
odvoz
odvoz

tříděného odpadu
a likvidace nebezpečného odpadu
a uložení komunálního odpadu
odpadů ze sběrného dvora

Pomoc lidem v nouzi

1 900.0

35,0

Pečovatelská služba




příspěvek pro svaz diabetiků a invalidů
provoz domu s pečovatelskou službou (400 tis.)
zateplení DPS – spoluúčast k dotaci (300 tis.)

Požární ochrana – dobrovolní hasiči
Zastupitelstvo obce – odměny zastupitelstva, odměny členů
komisí a výborů včetně zákonných odvodů

700,0

300,0
1 150,0

Činnost místní správy



provoz obecního úřadu
mzdy pracovníků obecního úřadu včetně zákonných odvodů

2 900,0







náklady na energie
bezdrátový rozhlas
služby pošt a telekomunikací
opravy a údržba obecního majetku

Ostatní finanční operace


odvod 50% z přijatých poplatků z hracích automatů

Platby daní a poplatků z příjmů obce

50,0
50,0

Ostatní výdaje



590,0

Okresní pečovatelská služba (230 tis.)
Městská policie (360 tis.)

Výdaje celkem

17 700

Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce obce Lány a na elektronické úřední desce
Od 26.11.2010 do 13.12.2010

Karel Sklenička, v.r.
starosta obce

