Příloha č. 1 směrnice o zpracování a postupu projednání návrhu rozpočtu obce a
rozpočtových opatření

Vzorová struktura rozpočtu obce včetně výkladu jednotlivých položek
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

příjmy
příjmy z daní celkem
poplatek za komunální odpad (prodej svozových známek na směsný komunální odpad)
ostatní místní a správní poplatky celkem (poplatky ze psů, za ověřování podpisů a listin atp.)
přijaté splátky půjčených prostředků (prostředky zapůjčené na předfinancování dotací SDH,
případně SK)
přijaté dotace souhrnně (dotace na státní správu, volby, KÚPK, SZIF atp.)
lesní hospodářství (prodej dřeva)
provoz kulturního zařízení (nájem za pohostinství, sál a další)
nebytové hospodářství (pronájem části budovy OÚ)
veřejné osvětlení
pohřebnictví
komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené (především věcná břemena, prodej
pozemků)
ostatní příjmy z odpadového hospodářství (platby za tříděný odpad v rámci systému EKOKOM)
činnost místní správy
příjmy a výdaje z finančních operací (úroky z bankovních účtů obce, případně jiných
finančních instrumentů)

vydání
lesní hospodářství (ožinování trávy, ochrana proti okusu, prořezávky, zalesňování aj.)
silnice opravy a údržba (zimní údržba, opravy)
provoz veřejné silniční dopravy (příspěvek KÚPK)
pitná voda (dosud pouze projekční činnost)
odvádění a čištění odpadních vod (opravy stávající kanalizace, projekt rekonstrukce)
základní školy (příspěvek ZŠ Nezvěstice na jednotlivé žáky)
zachování a obnova místních kulturních památek (kaplička, zvonička atp.)
provoz kulturního zařízení (veškeré náklady spojené s provozem sálu a pohostinství)
ostatní záležitosti kultury (věcné dary, každoroční setkání seniorů atp.)
sportovní zařízení v majetku obce
využití volného času dětí a mládeže (především Mikulášská nadílka)
veřejné osvětlení (elektřina, opravy a rozšíření rozvodů VO)
pohřebnictví
územní plánování (výdaje související s pořízením nového ÚP, anebo jeho změnami)
komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené (souhrnná položka – v budoucnu sem
budou zařazovány pouze jinam neumístitelné položky)
– sběr a svoz nebezpečných odpadů (členský poplatek vůči Svazku obcí pro odpadové
hospodářství – každoroční jarní a podzimní svoz NO)
– péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (kosení trávy, výsadba zeleně atd.)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–

požární ochrana – dobrovolná část (příspěvek SDH Nezbavětice)
zastupitelstva obcí (odměny zastupitelům obce)
činnost místní správy (mzdy a náklady na chod kanceláře OÚ)
příjmy a výdaje z finančních operací (poplatky za vedení účtu bankám, anebo analogické
výdaje)
pojištění funkčně nespecifikované (pojištění především nemovitého majetku obce)
finanční vypořádání z minulých let (vratky nevyčerpaných prostředků z dotací na volby v
předchozím kalendářním roce)
ostatní činnosti jinde nezařazené (příspěvek spojený s členstvím obce v Mikroregionu
Radyně a rezervní fond)
volby souhrnně v rozpočtovém období

