
 
Rozpočet obce Bernartice nad Odrou  na rok 2007 
 
Příjmy: 
 
Popis:          Kč: 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
1111 daň od fyzických osob za závislé činnosti              1.010.000,- 

 1112 daň od fyz.osob ze samostatně výdělečné činnosti                300.000,- 
 1113 daň od fyz.osob z kapitálových výnosů        65.000,- 
 1121 daň od právnických osob     1.300.000,- 
 1211 daň z přidané hodnoty                2.200.000,- 
 1377 poplatek za odpady         260.000,- 
 1341 poplatek ze psů           16.000,- 
 1343 poplatek z veřejného prostranství           2.000,- 
 1344 poplatek ze vstupného             3.000,- 
 1361 správní poplatky              7.000,- 
                     (ověřování podpisů a listin, přihlášení k trvalému pobytu) 
 1511 daň z nemovitostí         400.000,- 
 4112 neinvestiční dotace ze státního rozpočtu      100.000,- 
2121   2111 poplatek za napojení na inženýrské sítě   1.120.000,- 
                    (od stavebníků rodinných domků – lokalita k Hůrce) 
3392   2132 pronájmy kulturního domu          42.000,- 
3632   2111 pronájmy hrobů             2.000,- 
3722   2111 příjem za sběr t říděného odpadu         60.000,-  

        (plasty, sklo, papír, železo) 
3722   2142 zisk z akcií  ASOMPO                      13.000,- 
6171   2111 poskytování služeb (hlášení, kopírování)        10.000,- 
6171   2112 prodej nakoupeného zboží (kniha o obci, pohlednice)                 1.000,- 
6171   2131 pronájem pozemků                                                                      12.000,- 
6171   2132 pronájem budov a nebytových prostor                                    100.000,- 
6171   3113 prodej pozemků (lokalita k Hůrce)                  200.000,- 
          
 

Celkem příjmy:       7.223.000,-                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Výdaje: 
 
Popis:          Kč: 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2121            stavebnictví                  220.000,- 
          (nářadí, projekty, opravy komunikací) 
2212 5169   zimní údržba obecních komunikací      66.000,- 
2221 5193   dotace pro  CONEX – autobusové linky     44.000,- 
2321 5141   úroky za půjčky na kanalizaci u státního fondu ŽP                9.000,- 
 
3113 5321   platba N.Jičínu za žáky základních škol     180.000,- 
3113 5331   dotace místní základní škole na provoz                                 900.000,- 
3113 5171   oprava vodoinstalace v místní tělocvičně    458.000,- 
 
3314            místní knihovna                    20.000,- 
3392         kultura, kulturní dům       806.000,- 
         (výměna oken a vstupních dveří, plyn, voda, 
           elektrika, kulturní činnost, divadlo) 
 
3399         sbor pro občanské záležitosti        50.000,- 
3631         veřejné osvětlení (opravy, elektrika)       90.000,- 
3632          pohřebnictví (voda)           5.000,- 
3722 5169  odvoz komunálních a nebezpečných  odpadů   330.000,- 
3745          péče o veřejnou zeleň                    35.000,- 
5512         sbor dobrovolných hasičů        80.000,- 
         (pohonné hmoty, oprava věže na sušení hadic) 
 
6112          zastupitelstvo obce      550.000,- 
          (mzdy, školení, cestovné) 
 
6171         činnost místní správy              1.850.000,- 
          (plyn, voda, elektrika, pojištění obecního majetku 
           poštovné, telefony, údržba počítačových programů 
                      sociální fond, mzdy, sociální a zdravotní pojištění, 
            cestové, školení, příspěvky organizacím 
6171 5137   víceúčelový traktorek                200.000,- 
6171 5169   Zpravodaj obce, WWW stránky obce,  
          výročí narození J.F.Klosse     162.000,- 
6171 6121    oprava cesty od č. 210 k č. 250    620.000,- 
6171 6121    oprava kříže u kostela        98.000,- 
 
 

Výdaje celkem        Kč 6.773.000,- 
 
 
Třída 8 splátky půjček na kanalizaci Státnímu fondu 

 životní prostředí ČR       450.000,- 
  



Daňové        5.563.000,- 
(od fyzických  a práv.osob, DPH, z nemovitosti, popl. za  psy, za odpady, za veřejné 
prostranství, ze vstupného, správní poplatky)    
Nedaňové       1.360.000,-  
(vlastní příjmy – nájmy, dividendy, popl. za napojení na inž. sítě)    
Dotace se státního rozpočtu        100.000,- 
Kapitálové (prodej majetku – pozemky)                            200.000,- 
 
Celkem příjmy      7.223.000,- 
 
Výdaje: 
Stavebnictví (přípojka Draha Poláčková)                                 20.000,- 
Zimní údržba obecních komunikací         66.000,- 
Dopravní obslužnost (CONEX  autobusy)                                44.000,- 
Úroky za půjčky na kanalizaci                                                   9.000,- 
Základní škola 
 - platba za žáky městu N.Jičín          180.000,- 
 - dotace na provoz             ? 
Místní knihovna             20.000,- 
Kultura (energie, voda, činnost)           400.000,- 
Sbor pro občanské záležitosti                      50.000,- 
Veřejné osvětlení (elektrika, opravy)                       90.000,- 
Pohřebnictví                   5.000,- 
Odvoz odpadů                                                                           330.000,- 
Veřejná zeleň (benzín, nářadí)                      35.000,- 
Hasiči (pohonné hmoty, oprava věže na hadice)                         70.000,- 
Zastupitelé (mzdy)                                                                     550.000,- 
Správa            1.927.000,-    
(mzdy, dohody o provedení práce, soc. a zdrav. pojištění, energie, voda, pojištění obecního 
majetku, poštovné, telefony, tisk, vyhlášky, servis na PC  programy, školení, příspěvky 
organizacím) 
 - WWW stránky, Zpravodaj obce, J.F.Kloss             150.000,- 
 - Okna úřad            200.000,- 
 - Kříž u kostela              98.000,- 
            - Cesta k Tušlům                      620.000,- 
 
Splátka půjčky stát. fondu ŽP            450.000,- 
 
Okna KD        ? 
Sněžná fréza + sekačky                 ? 
 
Celkem výdaje      5.314.000,- 
 
Zůstatek          1.909.000,- 
+ 
Zůstatek roku 2006                                                       cca    1.400.000,- 
 


