
„Návrh“ 
Obec Lenora 

 Rozpočet na rok 2015  
 
Rozpočtové příjmy: 
 
 
Paragraf  Položka        
 
             1111   daň z příjmů FO                                                            1.300.000,- 
             1112   daň z příjmů FO ze SVČ                                                  100.000,- 
             1113   daň z příjmů FO z kapital. výnosů                                   180.000,- 
             1121   daň z příjmů PO                                                            2.000.000,- 
             1122   daň z příjmů za obec                                                        409.000,- 
             1211   daň z přidané hodnoty                                                   3.300.000,- 
             1340   poplatek za komunální odpad                                           370.000,- 
             1341   poplatek za psů                                                                   16.000,- 
             1342   poplatek za rekreač. pobyt                                                  68.000,- 
             1343   poplatek za užívání veř. prostranství                                  10.000,- 
             1345   poplatek z ubytovací kapacity                                            18.000,- 
             1351   odvod z výtěžku z provoz. loterií                                       31.000,-  
             1355   odvod z VHP                                                                      35.000,-  
             1361   správní poplatky                                                                  6.000,- 
             1511   daň z nemovitosti                                                             527.000,- 
             4112   neinv. přijaté transfery ze SR                                            
             4216   investiční dotace - krytý most                                       3.329.000,- 

- cyklostezka                                    1.800.000,- 
- zateplení ZŠ                                  1.403.000,- 

            4216 celkem: 6.532.000,- 
 

2310                nájem vodovod                                                                 115.000,- 
2321                nájem kanalizace,ČOV                                                     133.000,- 
3111                př. z poskyt. služeb – nebyt MŠ                                         24.000,- 
3111                př. pronájem nebyt. MŠ                                                     12.000,- 
3111 celkem:   36.000,- 
3141                př. vyúčt. v ŠJ                                                                    40.000,- 
3314                př. knihovna                                                                         1.000,- 
3412                př. sokolovna                                                                      42.000,- 
3412                př. z prodeje zboží – sokolovna                                          12.000,- 
3412                př. pronájem – sokolovna                                                   20.000,- 
3412 celkem:   32.000,- 
3612                přeúčtování el. energie – BF                                              53.000,-       
3639                příjmy za dopravu, prodej dřeva                                        10.000,- 



3639                př. za prodej zboží                                                               2.000,- 
3639                př. za pronájem pozemků                                                   30.000,- 
3639                př. za prodej pozemků                                                        25.000,- 
3639 celkem:  67.000,- 
3722                př. za svoz odpadu                                                              80.000,- 
3723                př. jiné odpady – železo                                                     20.000,- 
3727                př. za zpětný odběr tř. odpadu – EKO KOM                       5.000,- 
6171                př.  z pronájmu ost. nemovitostí  - anténa                            5.000,-                              
6310                př. z úroků                                                                          10.000,- 
                        tvorba sociálního fondu                                                     30.000,- 
 
 
Příjmy celkem:                                                                                 15.571.000,-                                                     
 
 
 
    
 
                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rozpočtové výdaje 
Paragraf 
2212   místní komunikace                                                                        235.000,- 
z toho: pasportizace MK 30.000,-, dlažba před OÚ 160.000,- 
2219  úroky z úvěru – cyklostezka                                                              5.800,- 
2223   zpomalovací semafor                                                                    300.000,- 
2310   pitná voda                                                                                       32.000,- 
3111   mateřská škola – provoz budovy                                                               281.000,-                                                   
3113   základní škola                                                                            3. 635.200,- 
z toho: provoz budovy 356.000,-, příspěvek na provoz 230.000,-, 
výjimka 80.000,-, projekt na rekonstrukci 460.000,-, zateplení 2.500.000,- 
úroky z úvěru-zateplení 9.200,- 
3141   školní jídelna – el.e.                                                                        75.000,- 
3314   místní knihovna                                                                               10.000,- 
3315   činnosti muzeií                                                                              270.000,- 
z toho: soc. zařízení 70.000,-, vitríny 200.000,- 
3319   ostatní záležitosti kultury                                                              110.000,- 
z toho: slavnost 50.000,-, kulturní akce 60.000,-           
3322   kulturní památky                                                                        3.560.000,- 
z toho: pečení chleba 48.000,-, úroky z úvěru rechle 12.000,- 
rechle 3.500.000,- 
3349   místní tisk – Střepiny                                                                      17.000,- 
3399   sbor pro občanské záležitosti                                                          32.000,- 
3412   sokolovna                                                                                      108.000,- 
z toho: mikrofonky 10.000,- 
3429   lyžařské tratě                                                                                   10.000,- 
3419   příspěvky spolkům                                                                          60.000,- 
3543   pomoc zdravotně postiženým                                                           1.000,- 
3612   bytové hospodářství    el. e.                                                              50.000,-  
3631   veřejné osvětlení                                                                           268.000,- 
3635   územní studie                                                                                150.000,- 
3639   komunální služby                                                                          183.000,- 
daň z převodu nemovitostí , čl. příspěvky   materiál , služby, voda, el.e. , sanace komína čp. 103, 
spoluúčast MR HVB-revitalizace veř. prostranství 50.000,-                      
3639   příspěvek -  Policie Horní Vltavice                                                 25.000,- 
3721   sběr nebezpečných odpadů                                                                3.000,- 
3722   svoz komunálního odpadu                                                             529.000,- 
3745   ochrana přírody – zeleň                                                                   15.000,- 
5512   požární ochrana – SDH                                                                   80.000,- 
z toho: na spoluúčast 20.000,- 
6112   obecní zastupitelstvo                                                                     782.300,- 
6171   místní správa                                                                              2.984.000,- 
6310   služby peněžních ústavů                                                                  21.000,- 
6399   daň z příjmů za obec                                                                     409.000,-                                       
Výdaje celkem                                                                                   14.241.300,-   



                                                                             
Financování 
 
8124  splátka půjčky JVS                                                                        441.000,- 
           splátka úvěru cyklostezka                                                          1.992.000,- 
           splátka úvěru rechle                                                                   3.891.000,- 
 
splátky úvěrů a půjček celkem:                                                             6.324.000,-  
 
8123 přijetí úvěru – zateplení ZŠ                                                          2.500.000,- 
                                      rechle                                                                    3.500.000.- 
 
příjem úvěrů celkem                                                                             6.000.000,- 
 
 
Financování celkem:                                                                           - 324.000,- 
                                                                                                             
 
 
 
                                                                                      
Příjmy:                                                                                               15.571.000,-                        
Výdaje:                                                                                              14.241.300.-                                 
Financování                                                                                        -   324.000,-                       
 
                                                         
 
 
Čerpání sociálního fondu je obsaženo v paragrafu 6171 Místní správa, položka 
5169 ve výši 30.000,-.  
 
Vyvěšeno:  3. 12. 2014   
Sejmuto:    
Zveřejněno v listinné i el. podobě. 
 
Schváleno OZ dne :   
 
 
 
 
 
 
                   


