
Rozpočet na rok 2015

Výdaje
Odpa Oblast Účel Rozpočet

101X Zemědělství  - Nájemné za půdu 100

103X Pěstební činnost v lese

 - Ostatní osobní výdaje (DPP)

500 000 - Nákup materiálu, pohonných hmot a maziv

 - Nákup služeb

221X Pozemní komunikace

 - Nákup materiálu

500 000 - Nákup služeb

 - Opravy a udržování

222X Veřejná silniční doprava  - Výdaje na dopravní územní obslužnost 23 600

2310 Pitná voda  - Členský příspěvek SVaK 10 000

3314 Činnosti knihovnické  - Knihy,  materiál, ostatní osobní výdaje (DPČ) 20 000

3319 Ostatní záležitosti kultury  - Nákup materiálu, služeb, občerstvení 30 000

3341 Rozhlas a televize  - Nákup ostatních služeb, opravy a udržování 3 500

3349 Záležitosti sdělovacích prostředků  - Nákup ostatní služeb, služby pošt 5 000

3399 Občanské záležitosti  - Věcné dary, činnosti sborů 60 000

341X Tělovýchova a sport  - Energie, voda, opravy a udržování, ost. os.
náklady 250 000

3421 Využití volného času dětí a mládež  - Nákup materiálu, ostatních služeb 30 000
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace  - Ostatní neinvestiční transfery 20 000

363X

Veřejné osvětlení

 - Elektrická energie

 - Nákup materiálu

 - Opravy a udržování

Inženýrské sítě  - Opravy a udržování

650 000

Územní rozvoj  - Ostatní neinvestiční transfery

Komunální služby

 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru

 - Povinné poj. na úrazové pojištění

 - Povinné poj. na soc. zabezpečení

 - Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění

 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek

 - Nákup materiálu, ostatních služeb

 - Pohonné hmoty a maziva

 - Opravy a udržování

 - Cestovné

372X Nakládání s odpady

 - Nákup ostatních služeb

300 000 - Ostatní osobní výdaje (DPČ)

 - Nákup materiálu

374X Péče o veřejnou zeleň
 - Nákup materiálu

500 000
 - Nákup služeb

4339 Ostatní soc. péče a pomoc rodině  - Nespecifikované rezervy 1 000

4349 Pečovatelská služba  - Nákup ostatních služeb 15 000

5212 Ochrana obyvatelstva  - Nespecifikované rezervy 5 000



551X Požární ochrana

 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek

40 000

 - Nákup materiálu

 - Pohonné hmoty a maziva

 - Služby školení a vzdělávání

 - Nákup ostatních služeb

 - Opravy a udržování

6112 Zastupitelstvo obce

 - Odměny členů zastupitelstva

600 000

 - Povinné poj. na zdravotní pojištění

 - Služby telekomunikací a radiokomunikací

 - Cestovné (tuzemské i zahraniční)

 - Pohoštění

6171 Činnost místní správy

 - Ostatní osobní výdaje (DPČ, DPP)

880 000

 - Povinné poj. na soc. zabezpečení

 - Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění

 - Neinvestiční transfery obcím

 - Knihy, učební pomůcky a tisk

 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek

 - Nákup materiálu

 - Studená voda

 - Plyn

 - Elektrická energie

 - Služby pošt

 - Služby telekomunikací a radiokomunikací

 - Konzultační, poradenské a právní služby

 - Nákup ostatních služeb

 - Opravy a udržování

 - Programové vybavení - upgrade a aktualizace

 - Cestovné (tuzemské i zahraniční)

 - Poplatek sdružení OSA

 - Pohoštění

6310 Výdaje z finančních operací  - Nespecifikované rezervy, služby pen. ústavů 10 000

6320 Pojištění majetku  - Pojištění majetku a odpovědnosti 21 000

6399 Ostatní finační operace  - Nespecifikované rezervy 4 700 000

6402 Finanční vypořádání minulých let  - Nespecifikované rezervy 9 700

VÝDAJE CELKEM 9 183 900
Občané mohou svoje připomínky nebo návrhy na doplnění rozpočtu uplatnit písemně nebo do protokolu
sepsaného v úředních hodinách na Obecním úřadě v Sudicích ve lhůtě 15 dnů od zveřejnění, nejpozději
do 23. ledna 2015

Rozpočet byl schválen 23. ledna 2015 na veřejné schůzi OZ

Za správnost: Ing. Olga Dočkalová v.r.

Ing. Martin Lepka, předseda finančního výboru Ing. Olga Dočkalová - starosta obce Sudice

Zveřejněno na ÚD OÚ  dne: 7. ledna 2015
Sejmuto z ÚD OÚ dne: 23. ledna 2015


