ROZPOČET
obce Křenice na rok 2021
V r

PŘÍJMY v Kč
obsah
•

daň z příjmu fyz.osob ze závislé činností
daň z příjmu fyz.osob z samost.výděl.činnosti
daň z příjmu fyz.osob z kapitálových výnosů
daň z příjmu právnických osob
DPH
daň z nemovitostí

•

•

•

odvody za odnětí zeměděl.půdy
poplatek - likvidace komunálního odpadu
poplatek ze psů
odvod výtěžku z provoz.loterií
správní poplatek
dotace od PK na státní správu
lesy - za dřevo
za propagaci
příjmy z pronájmu pozemků
komunální odpad - za tříděný odpad
příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí
příjmy z úroků na BU

položka UŽ
lili
1112
1113
1121
1211
1511
1334
1340
1341
1381
1361
4112

1031 2111
3399 2112
3639 2131
3722 2111
6171 2132
6171 2141

Kč
500 000,-

12 000,70 000,450 000,l 500 000,345 000,563,90 000,3 000,15 000,l 000,60 900,300 000,l 000,60 000,25 000,-

24,500,3 433 987,-

celkem

VÝDAJE v Kč
obsah

§

lesy - materiál,služby, odměna OLH za správu 1031
- správcovství 1036

Kč
255 072,-

37 230,-

•

silnice - materiál,služby, FD na opravu místních 2212

640 000,-

komunikací, čekárna Kámen,

oprava místních komunikací-vlastní náklady

•

územní dopravní obslužnost 2292

8 976,-

kanalizace - opravy a udržování, služby-rozbory 2321

53 000,-

IVIateřská škola - neinv.dotace na žáky 3111

2 000,-

knihovna - odměna knihovnici, knihy,časopisy, 3314

47 500,-

el.energie, materiál
ostkultura - blahopřání, materiál, pohoštění, 3319
ostatní služby, odměna za vedení

445 000'»-

kroniky,dřevěné přístřešky na návsích
v Křenicích a Přetíně, venkovní topidla

•

kaple Panny Marie v Křenicích - materiál, 3322

l 000,-

obnova hodnotných památek - materiál 3326

l 000,-

rozhlas - poplatky OSA, opravy 3341

9 382,-

tělových.činnost - dotace TJ Sokol Křenice, oprava 3419

90 000,-

tribuny

•

•

dětské hřiště v obci Křenice a Přetín - materiál,revfcze 3421

4 500,-

ostatní zájmová činnost - neinvest.dotace spolku 3429

20 000,-

veř.osvětlení - el.energie 3631

55 000,-

místní hospod. - materiál, odměny, služby,opravy, 3639
platby daně z nemovitosti, revize

62 146,-

nebezpečný odpad - odvozy 3721

20 000,-

komunální odpad - odvozy 3722

250 000,-

velkoobjemový odpad - odvozy 3723

50 000,-

veřejná zeleň - odměny,materiál,pohonné hmoty,služby 3745
(prořezávka stromů)

107 000,-

krizová opatření - rezerva 5213

5 000,-

• hasiči - materiál ( pož.nádrže ),eLenergie 5512
věcné dary, dotace na hasiče Přetín,
Křenice,poh.hmoty

48 000,-

obecní zastupit. - odměny zastupitelům,cestovné,školení, 6112
ZP za obec z odměn, tel.poplatky

742 558?-

místní správa - odměny, knihy, tisk, materiál 6171
el.energie,poštovné,tel.poplatky,
poplatky banka,ost.služby, servis programů,
pohoštění,příspěvek Charita, Diakonie,

437 300?-

do Sdružení Běleč a SMS, školení,
FD na opravu bývalého OU, příspěvek
na jednotku JSDH Chudenice

pojištění majetku 6320

31 190,-

vratká dotace z voleb z r. 2020 6402

11133,-

3 433 987,-

celkem

Příjmy

rozpočet

3 433 987,- Kč

Výdaje

rozpočet

3 433 987?-

Kč

Rozpočet je navržen jako vyrovnaný.

Schváleno OZ dne : ^5~^ ^ ' ^-0^0

Vyvěšeno :

Jana Vlčková
starostka obce

Sejmuto :

OBEC KŘENICE
Křcnicc 48

Vyvěšeno na el.úřední desce :

340 12Svihov
IČÍ): 00255718

