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Rozpočet OBCE TLUMAČOV pro rok 2003 

Druh příjmů – středisko			částka
					v tis. Kč
				
				


	
	1111 daň z příjmů / zam./			2.490
	1112 daň z příjmů / podnik./			610
	1113 daň z příjmů FO z kapitál.výnosů			200
	1121 daň z příjmů / práv. os./			2.830	1122 daň z příjmů / práv.os.za obec/			370
	1211 daň z přidané hodnoty			4.005
	1334 za vynětí ze zem.půd.fondu			9
	1341 poplatek ze psů			28
	1343 poplatek za už.veř.prostranství			102		reklama autobus.zast.-60 tis.					reklama živnostníci+ už.veř.prostr.
	1347 poplatek za VHP			70	1361 správní poplatky			147
		112-VHP
		30-matrika
		5-rybáři
	1511 daň z nemovitostí			1.120  
	4111 neinv.dotace z všeobec.pokl.správy			14.500
		na opravu ZŠ
	4112 neinv.dotace ze SR			368		státní správa + školství		
	4122 neinv.dotace od krajů			6.926
1012	2131	nájemné ze zahrádek			3
2140 2111 zálohy na služby			3
2140 2132 nájemné z domu služeb			25
2321 2111 příjem za stočné			400 
3111 2111	školné MŠ I. 0001			88
3113 2111 školné ZŠ			18
3313	2111	vstupné kino			140
3314	2111	půjčovné knihovna			5
3326	2111	vstupné historici			8
3341	2111	příjmy za hlášení MR			7
3392	2111	kurzovné+novinky KZ			52
3392	2132	pronájem nebyt.prostor KZ			14
3511	2111	zálohy za služby zdr.střed.			147
3511	2132	pronájem nebyt.prostor zdr.střed.			51
3511	2133	pronájem zub.techniky			9
3532	2132	pronájem lékárny			27
3612	2111	zálohy na služby byty			422
3612	2132	pronájem bytů			862
3632	2131	pronájem hrobového místa			20
3639	2131	pronájem pozemků			220
		Kohoutek,MěÚ OKV,Falkon			
		/ + 40 - HOLZS/ 
		100 – Silnice a vlečky
3639	3111	prodej pozemků			1.665
		360-Kozmín		
		150-ČD
		5-Bilavčík
		150 – Pavlovský
		1.000 - Skály
3639 3112 prodej ostatních nemovitostí /MŠ II./			3.300
3722	2111	za uložení odpadu do kontejnerů			25
3722	2111 za nálepky na popelnice 0006			374
4314	2111	zálohy na služby DPS			315
4314	2132	pronájem DPS			217
5311	2210	pokuty obecní policie			10
6171	3129	prodej akcionář.práv VAK			950
6310	2141	příjmy z úroků			159
		podpora úroků / 9b.j./			97
	



	8115	změna stavu krátkodobých prostředků
		na bankovních účtech			3.871
		převody z rozpočtových účtů			468
		/ pozastávka 9 b.j. I. otrok./
		převod z bank			2.300
	8123	dlouhodobě přijaté půjčky			300
	8124	uhrazené splátky dlouhodobě 					přijatých půjček			-967
		+ splátka půjčky z fondu bydlení			-35









Příjmy celkem			49.345

		


			




Druh výdajů – středisko			částka				v tis. Kč

1014 	Deratizace
	5169	plošná deratizace			25

Celkem				25

2140		Dům služeb
	5139	nákup drobného materiálu			5
		na běžnou údržbu = BÚ
	5171 opravy a udržování / střecha/			60
				
Celkem				65

2212		Místní komunikace
	5139	nákup drob.mat.			50
		10-dopravní značení výměna,krádeže
		10-sůl, písek na zimní údržbu
		30-písek,cement na BÚ překopů
		propadlin a jiných nesrovnalostí
	5171 opravy a udržování			1.277		UZ 98027-dotace na opravu MK
		poškozených povodněmi			
	5171	opravy a udržování			1.945		830-vlastní prostředky k dotaci					na opravu MK po povodni
		30-BÚ-použití mech.prostředků
		20-zimní údržba – mechanizace
		65-MK U Černého koně	
		1.000-u zbrojnice+obecní dvůr	
	5171 opravy a udržování zastávek 0021			25		rozbitá skla
	6121	budovy,haly a stavby			1.048
		200-příjezd k čp. 95 z ul.Nádražní
		60-přechod u ZŠ-značení
		88-instalace retardérů Švermova,6.května
		700-technická infrastruktura ul.6.května
	6126	projektová dokumentace			20

Celkem				4.365

2219		Pozemní komunikace
	5139	nákup drob.mat.			100		na předláždění chodníků v ul.Dolní
		+ Nádražní
	6126	projektová dokumentace			20

Celkem				120

2221		Dopravní obslužnost
	5193	dopravní obslužnost			120

Celkem				120

2321		Kanalizace
5151	srážkové vody			96
	5139	nákup drob.mat.			10		cement,písek aj.na BÚ
	5166 konzultační,poradenské a právní služby			60
		mandátní smlouva REALKA
	5169	nákup služeb			40		10 % za výběr za stočné 
	5171	opravy a udržování			30
		30-BÚ-čistění,kamerování			
	6126	projektová dokumentace			240
		/ odkanalizování obce-PD pro 
		stavební povolení/

Celkem				476

3111		Mateřská škola I.0001- UZ 00150	
	5331 neinvestiční příspěvky zřízeným PO /příspěvkovým org./		1.467

Celkem				1.467

3111		Mateřská škola II.0002
	5021 dohody			9
	5031	soc.poj.			3
	5032 zdrav.poj.			1
	5139	nákup drob.mat.na BÚ			5

Celkem				18

3113		Základní škola – UZ 00150
	5339	neinvestiční příspěvky zřízeným PO			7.122

Celkem				7.122
3313		Kino obce
	5021	dohody			45
	5031	soc.poj.			12
	5032	zdrav.poj.			5
	5139	nákup drob.mat.na opravu hlediště			10
	5151	voda			2
	5154	el.en.			4
	5164	nájemné			15
	5169	nákup služeb-půjčovné			86

Celkem				179

3314		Knihovna
	5021 dohody			8
	5031	soc.poj.			2
	5032	zdrav.poj.			1
	5136	knihy,uč.pom.a tisk			12
	5139	nákup drob.mat.			5
	5162	služby telekomunikací			12
	
Celkem				40

3319		Kronika
	5021	dohody			12
	5139	nákup drob.mat.			1

Celkem				13

3326		Historický spolek
	5139	nákup drob.mat.			52
				
Celkem				52
3341		Místní rozhlas
	5139	nákup drob.mat.			35
		5-CD+30-BÚ				5169	nákup služeb /OSA/			5
	5171	opravy a udržování			15
	6121	budovy,haly a stavby			40		dokončení MR Zábraní,Niv
	6122	stroje,přístroje a zařízení			80
		rozhlasová ústředna

Celkem				175

3392		Klubové zařízení
	5012	dohody			115
	5031	soc.poj.			29
	5032	zdrav.poj.			4
	5139	nákup drob.mat.			15
	5136	knihy,uč.pom.a tisk			4
	5151	voda			2
	5153	plyn			75 
	5154	el.en.			10
	5161	služby pošt			1	5162	služby telekomunikací			7
	5169	nákup služeb			20	
Celkem				282

3399		Sbor pro občanské záležitosti
	5021 dohody			25
	5139	nákup drob.mat.			50
	5171	opravy a udržování			5
		Harmonium

Celkem				80

3419		Tělovýchovná činnost
	5139	nákup drob.mat.			10
	5229 neinvestiční dotace neziskovým organizacím			80
		Podmínky čerpání,granty,vyúčtování.		
	
Celkem				90

3511		Zdravotní středisko
	5011	mzdy			82
	5021	dohody			17
	5031	soc.poj.			21
	5032	zdrav. poj.			9
	5139	nákup drob.mat.			10
	5151	voda			6
	5153	plyn			30	5154	el.en.			10
	5169	nákup služeb			6	5171	opravy a udržování			60		30-bezdotykové baterie/zák.107/2001 Sb./		
		30-obložení čekárny
		přepažení čekárny 
	6121	budovy,haly a stavby			250
		rekonstrukce el.instalace

Celkem				501

3532		Lékárna
	5139	nákup drob.mat. na BÚ			5
	6121	budovy,haly a stavby			150
		rekonstrukce střechy

Celkem				155

3599		Pečovatelská služba – ČČK
	5229	neinvestiční dotace neziskovým organizacím			10

Celkem				10

3612		Bytové hospodářství
	5021	dohody			70
	5031	soc.poj.			20
	5032	zdrav.poj.			6
	


	5139 nákup drob.mat.			30		5-BÚ čp., 630, BÚ čp.737
		2-oprava obkladů čp. 737
		5-oprava střechy + BÚ čp. 209 
		5-zastřešení vstupu čp.95
	5151	voda			60
	5153	plyn			200
	5154 el.en.			30
	5166	konzultační,poradenské a právní služby			5
	5169	nákup služeb			3
	5171	opravy a udržování			360
		10-malování spol.prostor čp.630
		350-oprava soc.zař. čp. 737			
	6121 budovy,haly a stavby			468
		468-pozastávka na 9 bj. I.otrok.

Celkem				1.252

3611	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu
	5660 neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu			300

Celkem				300

3631		Veřejné osvětlení
	5011	mzdy			188
	5021	dohody			11
	5031	soc.poj.			49
	5032	zdrav.poj.			17
	5132	ochranné pomůcky			5	5139	nákup drob.mat. na BÚ			80
	5154	el.en.			270
	5169	nákup služeb /práce s plošinou/			20
	

Celkem				640
	 

3632		Pohřebnictví
	5139 nákup materiálu			145		100-oplocení
		30-márnice
		15-cedulky na hroby
	5151 voda			3	5154 el.en.			8				
	5169 nákup služeb			20

Celkem				176

3639		Komunální služby
	5011	mzdy			1.510
	5021	dohody			158
	5031	soc.poj.			392
	5032	zdrav.poj.			136
	5132	ochranné pomůcky			25
	5139	nákup drob.mat.			120
		10-obměna drobného nářadí		
		50-drobný dílenský materiál	
		20-materiál k BÚ vozidel
		5-čistící prostředky
		35-BÚ OÚ –malování
	5151 voda			4
	5153	plyn			30
	5154	el.en.			40
	5156	PHM			80
		traktor,traktorek, Š 1203,buldobagr		
	5162	služby telekomunikací			30
	5163	služby peněžních ústavů			6
	5164	nájemné 			396
		350 - dlouhodobý pronájem sokolovny			
		46 - Pálkovo
	5166	konzultační,poradenské a právní služby			30
	5167	služby školení a vzdělávání			7	5169	nákup služeb			90		40-různá vytýčení,zaměření,dopravné		
		50-geodetické práce 		
	5171 opravy a udržování			16.501
		50 – běžná údržba
		50-cementárna střecha		
		60-údržba vozidel
		50-okapový chodník čp.440
		14.500 – oprava ZŠ
		1.791 – na proj.dok. k opravě ZŠ / složení : 928 za uložení
		zeminy, 34+14 kulturní klub za MŠ I.,161 ČS+ 254 SFŽP
		+ 400/
	5172 programové vybavení			30
		SW-GIS=geografický informační systém
	6121	budovy,haly a stavby			1.900		1.300 cementárna
		600 – reko cementárny
	6123 dopravní prostředky			400
		dodávkový vůz + osobní vůz
	6126	projektová dokumentace			60
		neupřesněno – různé záměry v obci
		
Celkem				21.945


3722		Komunální odpad
	5021	dohody			20
	5031	soc.poj.			3

	5139	nákup drob.mat.			10
		odpadkové koše
	5164	nájemné			17		10-ve mlýně		
		7-kontejnery na sklo
	5169	nákup služeb – kontejnery			180
	5169 nákup služeb 0006 – popelnice			290
	6121	budovy, haly, stavby			270		= sběrné dvory 		

Celkem				790

3721 	Nebezpečný odpad
	5164	nájemné			10
	5169	nákup služeb			30

Celkem				40

3745		Veřejná zeleň
	5021	dohody			80
	5031	soc.poj.			22
	5032	zdrav.poj.			5
	5139	nákup drob.mat.			80
		20-postřiky,osivo,kůly aj.
		60-různé náhradní díly na žačky
	5156	PHM žačky + sekačky			70
	5171 opravy a udržování			15
		seřízení strojů		

Celkem				272

3749		Ochrana krajiny
	5137	DDHM			16
		plotové nůžky
	5171	opravy a udržování			304
		výsadba stromů a keřů		
		údržba Biocentra a tůněk				6122	stroje, přístroje a zařízení			130
		sekací stroj 

Celkem				450



4314		Dům s pečovatelskou službou / DPS
	5011	mzdy			119
	5021	dohody			6
	5031	soc.poj.			31
	5032	zdrav.poj.			11
	5139	nákup drob.mat.			20
	5151	voda			15
	5153	plyn			180
	5154	el.en.			30
	5169	nákup služeb			6
	5171 opravy a udržování			60

Celkem				478

4319		Sociální péče
	5492	dary obyvatelstvu / důchodci/			10

Celkem				10

4339		Sociální péče
	5492 dary obyvatelstvu / rodiny s dětmi/			10

Celkem				10

5311		Obecní policie
	5011 mzdy			454
	5031	soc.poj.			119
	5032	zdrav.poj.			43
	5134	prádlo,oděv a obuv			12
	5136	knihy,uč.pom.a tisk			2
	5139	nákup drob.mat.			4
	5156	PHM			15
	5162	služby telekomunikací			10
	5163	služby peněžních ústavů			3
	5167	služby školení a vzdělávání			7
	5171	opravy a udržování			10
					
Celkem				679

5512		Svaz dobrovolných hasičů
	5019	platy za provedenou práci			10
	5132	ochranné pomůcky			25
	5134	prádlo,oděv a obuv			25
	5137	DDHM			25
	5139	nákup drob.mat.			5
	5153	plyn			15
	5154	el.en.			10
	5156	PHM			30	5161	služby pošt			3	5162	služby telekomunikací			10
	5163	služby peněžních ústavů			7	5166	konzultační,poradenské a právní služby			5
	5167	služby školení a vzdělávání			10
	5169	nákup služeb			3
	5171 opravy a udržování			250		180-oprava Tatry+ost.vozidel		
		70-oprava soc.zař
	5194	věcné dary			5
	5361	nákup kolků	 		1
	6121 budovy, haly a stavby			800
		reko stropu

Celkem				1.239

6112		Zastupitelstvo obce
	5023	dohody			776
	5031	soc.poj.			121
	5032	zdrav.poj.			47	5162	služby telekomunikací			50
	5173	cestovné			10
	5175	pohoštění			10
		
Celkem				1.014

6171		Místní správa
	5011	mzdy			1.662
	5031	soc.poj.			498
	5032	zdrav.poj.			159
	5038	ostatní povin.pojistné Kooperativa			20
	5132	ochranné pomůcky			6
	5136	knihy,uč.pom.a tisk			30
	5137	DDHM			98
		35-nábytek / židle,stůl/			
		5-tiskárna matrika
		50 - kopírka
		8 - fotoaparát
	5139	nákup drob.mat.			90
		kancelářské potřeby, čistící prostředky apod.		
	5151	voda			8
	5153	plyn			70	5154	el.en.			30	5156 PHM /Forman,Octavia/			70	5161	služby pošt			50	5162	služby telekomunikací			138		telefony + internet		
	5163	služby peněžních ústavů			350		127-živelné pojištění		
		Forman,Octavia
		10-pojištění úrazů /odpovědnost/
		153-vedení účtů+ost.služby bank.ústavů
	5166	konzultační,poradenské a právní služby			350		50-audit+poradenská činnost
		150-JUDr.Orbesová
		50 – územní plán + přestupk.komise =
		        vedení agendy	
		55 – studie k inv.akcím
		45 – znal.posudky k inv.akcím
	5167	služby školení a vzdělávání			40	5168	služby zpracování dat /Kvasar/			90
	5169	nákup služeb			200		stravné,balné,dopravné,udržovací		
		poplatky programového vybavení
		údržba PC
	5171	opravy  a udržování			105
		aktualizace programového vybavení
		opravy kancelářské techniky
	5172	programové vybavení			30
	5173	cestovné			3
	5175	pohoštění			20
	5194	věcné dary			18
	5229	neinvestiční dotace neziskovým organizacím			93
		50-mikroregion 
		43- Spolek pro obnovu venkova,Sdružení střední
		Moravy, Regionální fond pro přípravu projektů
		Charita sv. Anežky, Včelaři, Matice svatohostýnská
		Naděje Otrokovice
	5321 neinvestiční dotace obcím			7   
	5362	platby daní a poplatků / z převodu			20
		majetku/		
	6125	výpočetní technika			70

Celkem				4.325

6399		Finanční operace
	5362	platby daní a poplatků			370
		= daň z příjmů právnických osob
		za obec

Celkem				370




Výdaje celkem			49.345


