
Návrh rozpočtu  obce Dobratice na rok 2013

Příjmy             
     1 - Daňové příjmy 8979470
     4 - Dotace, tvorba fondu 3643098
2310 - pitná voda 92000
3319 - záležitosti kultury 3000
3612 - bytové hospodářství 68000
3613 - nebytové hospodářství 122716
3631 - veřejné osvětlení 29000
3632 - pohřebnictví 15750
3722 - sběr a svoz odpadů 12000
3723 - příspěvek na tříd. sběr 145000
6171 - ostatní příjmy 73000
6310 - obecné příjmy 50000
8115 - financování 7127676
celkem 20360710

Výdaje 
2212 - doprava 2536000
2310 - vodní hospodářství 80000
3113 - neinv. náklady za žáky 113011
3117 - základní škola 2226000
3314 - knihovna 93744
3319 - kultura 105000
3330 - činnost církví 20000 (neinv. příspěvek Římskokat.farnost)
3419 - tělovýchovná činnost 70000 (neinvestiční příspěvek TJ Dobratice)
3429 - příspěvky nezisk. organizacím 17000
3612 - bytové hospodářství 10000
3613 - nebytové hospodářství 32422
3631 - veřejné osvětlení 329000
3632 - pohřebnictví 55000
3721 - sběr a svoz neb. odpadu 30000
3722 - sběr a svoz kom. odpadu 550000
3723 - sběr a svoz sep. odpadu 250000
3745 - péče o vzhled obcí 389000
5512 - požární ochrana 205000
6112 - zastupitelstvo obce 998560
6118 - volby prezidenta ČR 26880
6171 - činnost místní správy 1835532
6409 - vrátka dotace 7014
6399 - nespecifikované rezervy 10381547
celkem 20360710

              Alena Kacířová, starostka obce Dobratice
Vyvěšeno : 22.2.2013
Sejmuto:     11.3.2013

V tyto dny zároveň zveřejněno způsobem umožňujícím vzdálený přístup.



Příloha k rozpočtu obce Dobratice na rok 2013

Na základě ustanovení § 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů v platném znění, se stanovují závazné ukazatele vůči cizím subjektům
na rok 2013

z paragrafu 3117
Základní škola a mateřská škola Dobratice, neinv. příspěvek 1526000

z paragrafu 3314
Místní knihovna Dobrá, neinvestiční příspěvek 93120

z paragrafu 3429
Český svaz včelařů, neinvestiční příspěvek 3000
MS Háj Dobratice, neinvestiční příspěvek 3000
Český zahrádkářský svaz, neinvestiční příspěvek 3000
Chrámový sbor Filia, neinvestiční příspěvek 3000
Občanské sdružení Dobratice, Rybníkáři, nein. příspěvek 3000
Dobratické sdružení žen, neinvestiční příspěvek 2000

z paragrafu 5512
SDH Dobratice -mládež, neinvestiční příspěvek 5000

z paragrafu 6171
Statutární město Frýdek-Místek, veřejnoprávní smlouva 15062
Sdružení obcí povodní Morávky, neinv. příspěvěk 15000
Spolek pro ovnovu venkova, neinvestiční příspěvek 2000


