
 

Obec Lenora 

 Rozpočet na rok 2018 
Rozpočtové příjmy: 
Paragraf  Položka        

             1111   daň z příjmů FO                                                            1.900.000,- 

             1112   daň z příjmů FO ze SVČ                                                   50.000,- 

             1113   daň FO vybíraná srážkou                                                 180.000,- 

             1121   daň z příjmů PO                                                            2.000.000,- 

             1122   daň z příjmů za obec                                                        400.000,- 

             1211   daň z přidané hodnoty                                                   3.600.000,- 

             1340   poplatek za komunální odpad                                           380.000,- 

             1341   poplatek za psů                                                                   14.000,- 

             1342   poplatek za rekreač. pobyt                                                  71.000,- 

             1343   poplatek za užívání veř. prostranství                                  10.000,- 

             1345   poplatek z ubytovací kapacity                                            20.000,- 

             1381   daň z hazardních her                                                          72.000,-   

             1361   správní poplatky                                                                 11.000,- 

             1511   daň z nemovitosti                                                             527.000,-                                                

2310                nájem vodovod                                                                 172.000,- 

2321                nájem kanalizace,ČOV                                                     173.000,- 

3141                př. vyúčt. v ŠJ                                                                    40.000,- 

3314                př. knihovna                                                                         1.000,- 

3412                př. sokolovna                                                                      40.000,- 

3412                př. z prodeje zboží – sokolovna                                          12.000,- 

3412                př. pronájem – sokolovna                                                   20.000,- 

3412 celkem:   72.000,- 

3612                přeúčtování el. energie – BF                                              53.000,-      

3639                příjmy za dopravu, služby,půjčovné                                  10.000,- 

3639                př. za prodej zboží                                                               2.000,- 

3639                př. za pronájem pozemků                                                   35.000,- 

3639                př. z prodeje pozemků                                                        25.000,- 

3639 celkem:  72.000,- 

3722                př. za svoz odpadu                                                              80.000,- 

3723                př. jiné odpady – železo                                                     20.000,- 

3727                př. za zpětný odběr tř. odpadu – EKO KOM                   100.000,- 

6171                př.  z pronájmu ost. nemovitostí  - anténa                            5.000,-  

6171                tvorba SF                                                                            30.000,   

6171 celkem: 35.000,-                                                   

6310                př. z úroků                                                                            5.000,- 

 

 

Příjmy celkem:                                                                                  10.058.000,- 



Rozpočtové výdaje 
Paragraf 

2212   místní komunikace                                                                        310.000,- 
z toho: opr.parkoviště Zátoň 200.000,-, údržba 60.000,-, opravy 50.000,- 

2219    výkup pozemků – chodník přechod                                                5.000,- 

2223   dopravně zabezpeč. zařízení                                                         200.000,- 

2310   pitná voda                                                                                       18.000,- 

3111   mateřská škola                                                                            3.124.000,-  

z toho: 341.000,- provoz budovy, 2.783.000,- střecha 
3113   základní škola                                                                              674.000,- 
z toho: provoz budovy 373.000,-, příspěvek na provoz 300.000,-,  úroky z úvěru - zateplení 

1.000,- 

3141   školní jídelna – el.e.                                                                        70.000,- 

3314   místní knihovna                                                                               26.000,- 

3319   ostatní záležitosti kultury                                                              160.000,- 
z toho: slavnost 80.000,-, kulturní akce 80.000,-  
3322   kulturní památky –pečení chleba                                                         48.000,- 

3349   místní tisk – Střepiny                                                                      17.000,- 

3399   sbor pro občanské záležitosti                                                          34.000,- 

3412   sokolovna                                                                                      108.000,- 

3421   prvky na dětské hřiště                                                                      50.000,- 

3429   lyžařské tratě                                                                                   10.000,- 

3419   příspěvky spolkům                                                                          50.000,- 

3612   bytové hospodářství el. e.                                                                53.000,-  

3631   veřejné osvětlení                                                                           598.000,- 
z toho: 330.000,- rekonstrukce – snížení světel. znečištění 

3633   projekt na zasíťování pozemků                                                     400.000,- 

3639   komunální služby                                                                          866.000,- 
z toho: 500.000,- staveb.úpravy čp. 103, daně poplatky, čl. příspěvky, voda, nájem půda, 

technika, pobyt zvířete, posudky                  

3722   svoz komunálního odpadu                                                             674.000,- 

3723   svoz tříděného odpadu                                                                   200.000,- 

3745   ochrana přírody – zeleň                                                                   15.000,- 

3900   finanč. dary nevýdělečným seskupením                                         40.000,- 

5212   ochrana obyvatelstva – rezerva krizové řízení                                20.000,- 

5512   požární ochrana – SDH                                                              1.050.000,- 
z toho: 900.000,- cisterna, 150.000,- vybavení 

6112   obecní zastupitelstvo                                                                     909.900,- 

6171   místní správa                                                                              3.060.000,- 
z toho:  provoz budovy, mzdy, odvody,školení, poradenství, PHM, pojištění majetku, přestupky 

čerpání SF 30.000,- 

6310   služby peněžních ústavů                                                                  21.000,- 

6399   daň z příjmů za obec , PDP                                                           500.000,- 

 

Výdaje celkem                                                                                    13.310.900,- 



Financování 

 
8124  splátka půjčky JVS                                                                         441.100,- 

 splátka zateplení ZŠ                                                                                202.000,- 

 

splátky úvěrů a půjček celkem:                                                               643.100,-  

 

8115 přebytek prostředků z minulých let 

 

 

 

Příjmy:                                                                                                10.058.000,-  

Výdaje:                                                                                                13.310.900.-  

Financování  -splátky úvěrů                                                                    643.100,- 

8115 – přebytek prostředků z minulých let                                          3.896.000 ,- 

 

 

Schodek rozpočtu bude krytý přebytkem prostředků z minulých let. 

 

Schválený rozpočet na rok 2017 je zveřejněný na internetových stránkách obce 

Lenora v záložce „Rozpočet“. V listinné podobě jsou dokumenty k nahlédnutí 

v kanceláři obecního úřadu.  

 
Vyvěšeno: 20. 12. 2017 

Sejmuto:  

Zveřejněno v listinné i el. podobě. 

 

Schváleno OZ dne : 19. 12. 2017 


