
Příloha č. 4 Zápisu z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bernartice nad Odrou 
konaného dne 17.12.2010 

 

 
Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2011 

 
Příjmy                Kč  Rozpočtová            
           skladba 
 
Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti   1.300.000,-  1111 
Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti    350.000,-  1112 
Daň z příjmu fyzických osob srážková        100.000,-  1113 
Daň z příjmu právnických osob     1.500.000,-  1121 
Daň z přidané hodnoty      2.500.000,-  1211 
Odnětí ze zemědělského půdního fondu          5.000,-  1334 
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu        400.000,-  1337 
Poplatek ze psů            18.000,-  1341 
Poplatek za užívání veřejného prostranství           3.000,-  1343 
Správní poplatky (ověřování, přihlášení k trvalému pobytu, 
služby Czech POINT )           12.000,-  1361 
Daň z nemovitostí          450.000,-  1511 
Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu       289.247,-  4112 
 
Příjmy z těžby dřeva            30.000,- 1032    2111 
Příjmy za Zpravodaj obce           24.000,- 3349 2111 
Kulturní dům – praní ubrusů             8.000,- 3392  2111 
Příjmy z pronájmu nebytových prostor                   110.000,- 3613 2132 
Příjmy z pronájmů hrobů              2.000,- 3632 2111 
Příjmy z pronájmu pozemků            13.000,- 3639 2131 
Příjmy z EKO-KOM - plasty, sklo, papír a  železo         40.000,- 3725 2111 
Příjmy z poskytování služeb (hlášení rozhlasem)           2.000,-    6171 2111 
Příjmy z prodeje zboží (informační materiály)           2.000,- 6171 2112 
Příjmy z prodeje nemovitého majetku          81.000,- 6171    3112 
Příjmy z dividend (ASOMPO – skládka Životice u N.J., SMVaK)        18.000,- 6310 2142 
 
Příjmy celkem                7. 257.247,- 
 
Zapojení finančních prostředků z minulých let 
Třída 8 financování 
 zůstatek na běžném účtu          500.000,- 
 
 

Příjmy celkem       7.757.247,- 



Výdaje             Kč            Rozpočtová 
                   skladba 
___________________________________________________________________ 
 
Lesní hospodářství (výsadba, vyžínání a údržba lesa)         30.000,-           1032 
 
Výstavba (drobné stavební opravy, např. zastávek, schodků,  

      zábradlí, řešení havarijních stavů apod.)          50.000,-          2121 
        
Silnice (zimní údržba)                        60.000,-          2212 
                  Opravy poškozených obecních komunikací        310.000,-         
       Oprava mostku přes Teplicu            20.000,- 
       Vyřešení parkování před mateřskou školou                          100.000,- 
 
Dopravní obslužnost (hromadná autobusová doprava)                    47.000,-          2221 
 
Kanalizace (oprava výpusti na Teplici)                                 50.000,-        2321 
                 
Základní a mateřská škola (dotace na provoz)                                  800.000,-           3113 
 
Platby za žáky ZŠ městu Nový Jičín         180.000,-              3113  
 
Knihovna ( provoz, nákup knih, vybavení knihovny)         21.000,-          3314 
 
Zpravodaj                           90.000,-           3349 
 
Kulturní d ům (voda, plyn, elektřina, revize, provoz, údržba      361.000,-            3392 
      zařízení, nábytek) 
 
Den obce                       150.000,-         3392 
 
Komise pro občanské a sociální záležitosti          60.000,-           3399 
 
Kulturní akce obce  (Den  matek,  Hry bez hranic,  
Drakiáda,  vánoční koncert,  apod.)               50.000,-            3429  
 
Příspěvky neziskovým organizacím a spolkům        110.000,-         3429                        
 
Veřejné osvětlení a místní rozhlas (elektřina + opravy VO)              155.000,-       3631  
        
Pohřebnictví (voda, údržba hřbitova, úprava zeleně)                    16.000,-        3632 
 
Územní plánování              50.000,-            3635 
 
Likvidace nebezpečného odpadu              10.000,-                3721 
 



Sběr a svoz komunálního odpadu (popelnice, kontejnery )         400.000,-            3722 
                        
Objemný odpad (kontejnery v separačním dvoře)                       60.000,-            3723 
 
Separovaný odpad (plasty, sklo, papír)              80.000,-            3725 
 
Bioodpad (svoz a likvidace)                85.000,-            3726 
   
Veřejná zeleň (květinová výzdoba, pohonné hmoty,  
údržba sekaček, ořezy stromů)                       70.000,-             3745  
      
Jednotka sboru dobrovolných hasičů (provoz, školení, 
nákup ochranných prostředků, pohonné hmoty)                                     100.000,-            5512 
 
Zastupitelstvo (mzdy, školení, refundace, cestovné)                    663.000,-            6112 
 
Správa              3.507.247,-           6171  

• mzdy zaměstnanců  
• sociální a zdravotní pojištění  
• dohody o provedení práce 
• zabezpečení pošty a budovy obecního úřadu 
• veškeré revize (komíny, elektrika, plyn, hromosvody) 
• energie  (plyn, elektřina,voda)  
• nákup drobného hmotného majetku  
• právní služby  
• příspěvky neziskovým organizacím 
• příspěvek Regionu Poodří 
• cestovné, povinná školení, odborná literatura, odborné časopisy,vyhlášky 
• servis programového vybavení 
• telefonní poplatky a internet 
• ochranné pracovní pomůcky 
• údržba  budovy a rekonstrukce vnitřních prostor budovy  
• projekty a studie 

 
Poplatky peněžním ústavům              10.000,-  6310 
Pojištění veškerého majetku obce                         62.000,-             6320  
 
Výdaje celkem                    7.757.247,- 
 
Vyvěšeno:   30.11.2010 
Sejmuto:   20.12.2010 
 
Rozpočet byl schválen na 2.zasedání zastupitelstva obce Bernartice nad Odrou 
dne17.12.20100usnesením č.2/3 


