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Schválený rozpočet obce Velký Osek na rok 2014 - příjmy
Příjmy v Kč (v celých částkách):
Paragraf

Název
000 Daňové příjmy a transfery

Rok 2014
38 100 000 - daňové příjmy, příspěvky a dotace od státu,EU např. zateplení MŠ a ZŠ

103 Lesní hospodářství

10 000 - příjmy z těžby dřeva v obecních lesích

211 Záležitosti těžebního průmyslu a energetiky

30 000 - dobývací prostor Písek - Beton

214 Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch

70 000 - nájem obecního dvora a kadeřnictví u hasičárny

232 Odvádění a čištění odpadních vod

50 000 - nájem VODOS, ekologické dary na připojení

331 Kultura

10 000 - půjčovné v obecní knihovně

339 Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sdělovacích prostř.

150 000 - nájemné za Dělnický dům

361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství

650 000 - nájemné - splátky budoucích kupních cen obecních bytů 723, 724, 777

363 Komunální služby a územní rozvoj
372 Nakládání s odpady

25 000 - nájemné za hrobová místa
400 000 - příspěvek na třídění odpadů od EKO-KOMu

374 Ochrana přírody a krajiny

13 500 - ekologické dary na výsadbu zeleně

435 Služby sociální péče

40 000 - nájemné a platby za poskytnuté pečovatelské služby

531 Bezpečnost a veřejný pořádek

250 000 - pokuty udělené obecní policií

617 Regionální a místní správa

200 000 - prodej nemovitostí, nájem od mobilních opertátorů

631 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

CELKEM příjmy na rok 2014

1 500 - úroky

40 000 000

Schváleno zastupitelstvem obce Velký Osek dne 17. 12. 2013 pod usnesením č. ZO/4/17/12/2013

Mgr. Pavel Drahovzal, v. r., starosta obce Velký Osek ……………………………, otisk razítka obce
Vyvěšeno na úřední desce: 13. 1. 2014, Ing. Zuzana Bláhová, v. r. …………………………………………., otisk razítka obecního úřadu
Sejmuto z úřední desky: 31. 3. 2014, Ing. Zuzana Bláhová, v. r. …………………………………………., otisk razítka obecního úřadu

