
Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2008 
 
 
Příjmy                Kč                účtování 
 
 
Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti   1.154.000,-  1111 
Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti      97.000,-  1112 
Daň z příjmu fyzických osob srážková          54.000,-  1113 
Daň z příjmu právnických osob     1.680.000,-  1121 
Daň z přidané hodnoty      2.727.000,-  1211 
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu        350.000,-  1337 
Poplatek ze psů            16.000,-  1341 
Poplatek za užívání veřejného prostranství           1.000,-  1343 
Správní poplatky              8.000,-  1361 
Daň z nemovitostí          400.000,-  1511 
Příjmy z poskytování služeb (zpravodaj, knihovna)                   46.000,-  2111 
Příjmy z separovaného odpadu (plasty, sklo)        40.000,- 3723 2111 
Příjmy z pronájmu pozemků           13.000,- 6171 2131 
Příjmy z pronájmu nebytových prostor                   150.000,-  2132 
Příjmy z pronájmů hrobů              5.000,- 3632 2132 
Příjmy z úroků            30.000,-     6171 2141 
Příjmy z dividend (ASOMPO – skládka Životice u N.J.)                 16.000,- 3723 2142 
Příjmy z prodeje pozemků         661.000,- 6171    3111 
Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu       103.000,-  4112 
 
Příjmy celkem              7. 551.000,- 
 
 
 
Zapojení finančních prostředků z minulých let 
(termínovaný vklad, podílové listy) 
 
Třída 8 financování             2. 272.000,- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Výdaje                    Kč         kapitoly 
______________________________________________________________________________ 
 
 
 
Lesní hospodářství (stromky, vyžínání a údržba lesa)            15.000,-         1032 
 
Výstavba (stavební údržby, demolice, geometrické plány)                   180.000,-         2121 
 
Silnice (zimní údržba, opravy cest, projekty, chodník)                     935.000,-         2212  
 
Dopravní obslužnost (Connex – autobusová doprava)                       44.000,-         2221 
 
Kanalizace (pasport dešťové kanalizace, dobudování                     170.000,-          2321 
splaškové kanalizace)                 
 
Základní a mateřská škola (dotace na provoz, projekty, opravy)      1.400.000,-         3113 
 
Platby za žáky jiným obcím             180.000,-          3113 5321 
 
Knihovna                             15.000,-         3314 
 
Zpravodaj                            100.000,-         3349 
 
Kulturní d ům (údržba a estetizace, výměna oken,   projekty,  
doplnění inventáře)                            1.290.000,-         3392 
 
Kulturní akce  (Den dětí, Den  matek,  Hry bez hranic,  
koncerty, divadlo apod.)                                     55.000,-        3392 5169 
 
Den obce                          100.000,-         3392 
 
Koštování pálenek                            10.000,-         3392 
 
Sbor pro občanské záležitosti               50.000,-        3399 
 
Občanské sdružení Bříza (příspěvek na projekt naučné stezky               10.000,-        3429 5169  
Suchdol n.O. – Bernartice n.O. – Jeseník n.O.)                
 
Nebytové hospodářství (oprava budovy na křižovatce)                    220.000,-         3613 
 
Veřejné osvětlení a místní rozhlas (elektřina, projekty na                    380.000,-         3631  
dobudování osvětlení obce, osvětlení hřbitova, ústředna)   
 
Pohřebnictví (voda, údržba hřbitova)                          9.000,-         3632 
 



Likvidace nebezpečného odpadu              20.000,-         3721 
 
Sběr a svoz komunálního odpadu (popelnice, kontejnery  
v separačním dvoře)                               300.000,-          3722 
 
Separovaný odpad (plasty, sklo, bioodpad)             50.000,-          3723 
 
Veřejná zeleň                            40.000,-          3745 
 
Jednotka sboru Dobrovolných hasičů (provoz, školení, 
nákup ochranných prostředků)                                  68.000,-          5512 
 
Zastupitelstvo (mzdy, školení, refundace, cestovné)                    615.000,-          6112 
 
Správa              3.503.000,-         6171  

• nákup majetku (pozemky) 
• pořízení  nového územního plánu             
• zabezpečení pošty a budovy obecního úřadu 
• veškeré revize 
• energie - plyn, elektrika, voda  
• mzdy zaměstnanců, sociální a zdravotní pojištění  
• nákup drobného hmotného majetku  
• právní služby  
• příspěvky neziskovým organizacím 
• příspěvek regionu Poodří 
• cestovné, školení, zákony, 
• servis programového vybavení           

 
Pojištění veškerého majetku obce                          64.000,-        6320 5169 
 
 
 
 
             
Výdaje celkem                      9. 823.000,-  
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno: 26.11.2007 
Sejmuto: 13.12.2007 


