
                            Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2014

VÝDAJE Kč  Rozpočtová

skladba

Výstavba  

 - oprava antukového povrchu 13 000

 -  oprava altánu v Břízách 50 000

 - úprava veřejného prostranství u č. 210 - z dotace 562 000 2121

 - úprava veřejného prostranství u č. 210 - vlastní náklady obce 250 000

Silnice    

 - zimní údržba 60 000 2212

 - dobudování obecní komunikace na Drahách (asfalt) 300 000 2212

Dopravní obslužnost

 - doplatek za víkendové autobusové spoje 50 000 2221

Monitoring podzemních vod 720 000 2322

Pošta 90 000 2411

Oprava vpusti na Teplici 350 000 2321

Mateřská škola - zahrada, oprava plotu 400 000 3113

Základní a mateřská škola

 - provozní náklady 1 000 000 3113

Knihovna

 - provozní náklady, nákup knih, vybavení knihovny 26 000 3314

Zpravodaj 85 000 3349

Kulturní dům  

 - energie, revize, provozní náklady, nákup vybavení 280 000 3392

Restaurace - energie 70 000 3613

Den obce 200 000 3392

Komise pro občanské a sociální záležitosti

 - vítání občánků, setkání s důchodci, zájezd, gratulace, návštěvy

    jubilantů, návštěvy v domově důchodců 50 000 3399

Kulturní akce obce

 - Den matek, hry bez hranic, drakiáda, vánoční  koncert 70 000 3429

Příspěvky neziskovým organizacím a místním spolkům 80 000 3429

Veřejné osvětlení a místní rozhlas

 - energie 140 000 3631

 - údržba stávajícího veřejného osvětlení 40 000 3631

Pohřebnictví

 - voda 10 000 3632

 - údržba a opravy 10 000 3632

Územní plánování 75 000 3635

Svoz a likvidace odpadů

 - směsný 540 000 3722

 - objemný a nebezpečný 100 000 3723

 - separovaný (plast, papír, sklo) 50 000 3725

 - bio 25 000 3726



VÝDAJE Kč  Rozpočtová

skladba

Veřejná zeleň

 - květinová výzdoba, pohonné hmoty, údržba sekaček, ořez a kácení a

    ošeření stromů 75 000 3745

Jednotka sboru dobrovolných hasičů

  - provozní náklady, školení, nákup ochranných prostředků, pohonné hmoty 100 000 5512

Zastupitelstvo

 - mzdy, školení 662 000 6112

Správa 6171

 - mzdy zaměstnanců 1 900 000

 - sociální a zdravotní pojištění + povinné zákonné pojištění 857 000

-  dohody o provedení práce 100 000

 - pohoštění 30 000

 - služby (veškeré revize -komíny, elektrika, plyn, hromosvody, zabezpečení

    budovy, internet, projektová a inženýrská činnost, technický dozor,

    administrace žádostí o dotace, propagace obce, servis a údržba 

    počítačové sítě a progamů - účetnictví, majetek, mzdy, spisová služba,  

    datové schránky,geografický informační systém 280 000

 - drobný hmotný majetek (ukazatel rychlosti, obecní prapor) 170 000

 - nákup drobného všeobecného materiálu 70 000

 - energie (plyn, elektrika,) 165 000

  - voda 7 000

 - ochranné pracovní pomůcky 10 000

 - vlastní nářadí 5 000

 - knihy, vyhlášky, tisk 5 000

 - finanční dary obyvatelstvu 20 000

 - příspěvky neziskovým organizacím (turnaje) 10 000

 - příspěvek Regionu Poodří 30 000

 - cestovné, školení a vzdělávání 11 000

 - telefonní poplatky a poštovné 48 000

 - povinné pojištění 4,2 promile 5 000

 - platby Městu Nový Jičín za projednávání přestupků 15 000

 - programové vybavení (evidence obyvatel, daně-dávka-poplatky) 55 000

 - investice 500 000

 - pohonné hmoty, servis auta 20 000

Rezerva  - zapojení zůstatku 2013  6121

Poplatky peněžním ústavům + platby úroky vlastní 36 000 6310

Pojištění veškerého majetku obce 80 000 6320

Třída 8 : splátky úvěru 616 000 8124

VÝDAJE CELKEM 11 578 000

Zpracovala: Ilona Stavinohová, účetní

V Bernarticích nad Odrou dne 25.11.2013


