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 Závěrečný  účet  obce Tuchlovice k  31. 12.  2 0 1 4

Rozpočtové příjmy

A) Daně, poplatky a dotace (v tis.Kč) 

§ č.položky                     n á z e v RU k 31. 12. 2013

1111 daň z příjmu fyz.os. ze záv.čin.       
1112 daň z příjmu fyz.os.ze samost.čin.     106,7 106,7
1113 daň z příjmu fyz.os. z kapit.výnosů      582,0 582,0
1121 daň z příjmu práv. osob                
1122 daň z příjmu práv. osob za obce          377,5 377,5
1211 daň z přidané hodnoty                  
1334 odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 11,6 11,6
1337
1341 poplatek ze psů                           47,4 47,4
1343 poplatek za užívání veřej.prostranství    52,5 52,0
1345 poplatek z ubytovací kapacity             20,2 20,1
1351 odvod z loterií a podobných her kromě výher.hrac.přístrojů 86,2 86,2
1361 správní poplatky                          43,0 42,3
1511 daň z nemovitostí                      
2460 splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 30,0 30,0
4111 neinvest.přijaté transfery z všeobecné pokl.správy SR 92,4 92,4
4112 neinvest.přijaté transfery ze SR(v rámci dot.vztahů) 426,0 426,0
4113 neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů       3,8 3,8
4116 ostatní neinvestiční přijaté transfery ze st. rozpočtu 64,1 64,1
4123 neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 329,6 329,6
4134 převody z rozpočtových účtů (=pol.č.6330/výdaje)
4213 investiční přijaté trajnsfery ze státních fondů 
4216 ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu
4223 investiční přijaté transfery od regionálních rad

B) Příjmy rozpočtu dle § (druh činnosti) - ostatní

§ č. položky n á z e v RU k 31. 12. 2013

2219 2322 přijaté pojistné náhrady 1,2 1,2

3113 2329 ostatní nedaňové příjmy jinde nezahrnuté (základní škola) 65,4 65,4

3314 2111 příjem za poskyt.služeb(internet)-knihovna  3,8 3,8

3319 2321 přijaté neinvestiční dary (Tuchlovické hudební slavnosti) 19,0 19,0

3319 2329 4,1 4,1

3412 2132 příjmy z pronájmu ost.nemovit. (sportovní zařízení) (Kč 5,--) 2,2 2,2

3412 2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 24,0 23,9

3511 2132 příjem z pronájmu zdravotního střediska (nebytové prostory) 127,8 127,8

3612 2111 příjmy za poskyt. služeb (nájemné-obecní byty)          106,7 106,7

3612 2132 příjmy z pronájmu obecních bytů                      418,3 418,2

3613 2132 příjem z pronájmu ostat.nemovit.(nebytové prostory) 151,5 151,4

3613 2324 přijaté nekapitál. příspěvky a náhr.(nebytové prostory)  64,8 64,8

3613 2329 ostatní nedaňové příjmy jinde nezahrnuté 1,2 1,2

x x                                                     pokračování na straně č. 2

4 853,8 4 853,8

5 567,7 5 567,7

10 860,6 10 860,5

poplatek za komunální odpad (na r. 2014-časové rozlišení) 1 067,6 1 067,5

1 466,4 1 466,4

6 124,7 6 124,7
1 259,2 1 259,2
5 154,3 5 154,3

13 482,5 13 482,5

Celkem daně, poplatky, dotace(příjmy A) 52 109,8 52 108,3

ostat. nedaň. příjmy jinde nezahrnuté (Tuchov.hud.slavnosti)
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 Závěrečný  účet  obce Tuchlovice k  31. 12.  2 0 1 4
pokračování ze strany č. 1

§ č. položky n á z e v RU k 31. 12. 2013

3631 2321 Neinvestiční dar - vánoční světelná výzdoba 15,0 15,0

3632 2111 poplatky z hrob. místa - hřbitovy           22,0 21,6

3639 2111 příjem za pronájem pozemků (služby) 13,1 13,1

3639 2119 příjmy z vlastní činnosti, jinde nespecifik.(věcná břemena) 164,0 163,7

3639 2131 příjem z pronájmu pozemků                   231,9 231,8

3639 2132 příjem z pronájmu ostat.nemovitostí (vlečka Tuchlovice) 58,1 58,1

3639 3111 příjmy z prodeje pozemků 546,9 546,9

3722 2329 ostatní nedaňové příjmy 2,9 2,9

3725 2324 přijaté náhrady (za třídění odpadů) 114,7 114,7

4351 2111 DPS-příjmy za poskytování služeb a výrobků         157,3 157,3

4351 2132 DPS-příjem z pronájmu ostat.nemovitostí 58,9 58,8

6310 2141 obecné příjmy a výdaje z fin.operací (příjem z úroků)                             7,7 7,5

6409 2329 ostatní činnosti- ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,4 0,3

Celkem ostatní příjmy (B)               

C e l k e m   rozpočtové příjmy  (A+B)   

Rozpočtové výdaje

§ n á z e v
RU k 31. 12. 2013

1014 veterinární péče(přísp.pro opuštěná zvířata)    40,0 40,0

2212 opravy a údržba místních komunikací  (ulice-silnice)        

2219 pozemní komunikace (chodníky, cyklostezka)

2221 provoz veřejné silniční dopravy (zastávky) 4,9 4,8

2321 odvádění a čištění odpadních vod                51,8 51,7

2399 ostatní záležitosti vodního hospodářství                    3,3 3,3

3111 mateřská škola (projektová dokumentace+rekonstrukce)        895,0 894,9

3111 mateřská škola (příspěvek zřizovatele)        900,0 900,0

3111 mateřská škola (ostatní náklady) 18,6 18,6

3113 základní škola (zemní plyn+opravy a udržování) 235,4 235,3

3113 základní škola ( příspěvek  zřizovatele)

3314 činnost knihoven                               211,9 211,1

3319 214,2 210,8

3326 pořízení , zachování a obnova hodnot míst. kult. a hist. 37,5 37,5

3349 sdělovací prostředky (místní noviny)    84,1 83,9

3399 22,4 22,3

x                                                     pokračování na straně č. 3

2 382,9 2 381,4

54 492,7 54 489,7

1 209,1 1 171,7

19 832,0 19 825,1

1 455,0 1 455,0

ostatní záležitosti kultury (kronika,folklórní festival,varhanní koncerty)                    

ostatní záležitosti kultury a sděl. prostředků (např.vítání občánků)                    
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 Závěrečný  účet  obce Tuchlovice k  31. 12.  2 0 1 4

pokračování ze strany č. 2

§ n á z e v RU k 31. 12. 2013

3412 sportovní zařízení v majetku obce

3419 tělovýchova (příspěvky na činnost sport.oddílům v obci)

3421 využití volného času dětí a mládeže (dětská hřiště) 87,4 87,3

3511 ambulantní péče (zdravotní středisko)          

3612 výdaje na bydlení (služby)-byt.hospodářství          156,0 155,4

3613 nebytové prostory                            

3631 výdaje na veřejné osvětlení                    566,9 566,4

3632 výdaje na údržbu hřbitovů  (Tuchlovice + Srby) 303,5 298,6

3635 územní plánování 3,4 3,3

3639 komunální služby a územní rozvoj - jinde nezahrnuto 126,0 119,3

3721 sběr a svoz nebezpečných odpadů 20,1 20,0

3722 nakládání s odpady/příspěvek obce na známky separovaného odpadu

3725 využití a zneškodňování komunálních odpadů 370,7 370,6

3745 výdaje na veřejnou zeleň                     
4351 dům s pečovatelskou službou  (DPS)                   344,0 337,8

5279 záležitosti krizového řízení jinde nezařazené 10,0 0,0

5311 bezpečnost a veřejný pořádek                   544,7 542,5

5512 požární ochrana (příspěvek dobrovolným hasičům/Lhota) 60,0 60,0

6112 obecní zastupitelstvo                        

6115 volby do Parlamentu ČR 53,1 53,1

6117 volba prezidenta republiky 39,3 39,3

6171 náklady na místní správu                     

6310 výdaje z finančních operací(bankovní poplatky) 25,0 24,9

6320 pojištění majetku obce (vč.osob)                141,4 141,3

6330

6399 platby daní a poplatků  452,0 451,8

6409 ostatní výdaje, jinde nezahrnuté(vč.nespecifikované rezervy) 78,9

C e l k e m     výdaje rozpočtu      

č.řádku                     n á z e v RS (RU) k 31. 12. 2014

x

8901 0,0 183,7

c e l k e m    financování                    

1 005,6 1 004,5

1 247,5 1 247,5

2 928,0 2 926,3

8 052,6 8 051,0

1 534,8 1 534,6

1 161,3 1 147,7

2 059,0 2 046,0

1 929,5 1 878,6

převody vlastním rozpočtovým účtům (= pol.č.4134/příjmy A) 6 124,7 6 124,7

2 930,9

57 492,6 54 477,4

                 F i n a n c o v á n í

převod prostředků z r. 2013(základní běžný účet k 1. 1. 2014)             3 000,0 3 067,9

operace z peněžních účtů (nemá charakter příjmů,výdajů)

3 000,0 3 251,6
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pokračování na straně č. 4

 Závěrečný  účet  obce Tuchlovice k  31. 12.  2 0 1 4

pokračování ze strany č. 3

Skutečnost k  31. 12. 2014 (rozpočet v tis.Kč):

celkem  příjmy rozpočtu          
celkem  výdaje rozpočtu          
c e l k e m  financování         

  Stav účtu obce k   31. 12. 2014       (3 263 855,02 Kč

Tuchlovice,  14. 3. 2015 Ing. Vladimír Olič, v.r.

předseda finančního výboru

RS=rozpočet schválený  (původně)

RU = rozpočet  upravený (po schválených změnách)

SR=Státní rozpočet

54 489,7

-54 477,5

3 251,6

3 263,8
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