Obec Bělá u Jevíčka
IČO: 00484164
Při sestavování rozpočtu obce Bělá u Jevíčka na rok 2018 se obec řídila zákonem
č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění.
Vycházela z rozpočtového výhledu, předpokládaných provozních a investičních
výdajů dle požadavků, připravovaných nebo probíhajících akcí.

Rozpočet obce na rok 2018
Příjmy:
tř. 1 daňové příjmy
tř. 2 nedaňové příjmy
tř. 3 kapitálové příjmy
4112 přijaté transfery ze SR v rámci dot. vztahu
příjmy celkem

Kč
4 534 433,214 850,10 000,72 100,4 831 383,-

Financování:
8115 změna stavu kr. prostř. na bank. účtech
8123 přijatý úvěr
8124 splátky jistin úvěru
financování celkem

131 955,8 000 000,- 373 338,8 225 817,-

Celkem příjmy a financování……………………………………………12 590 000,-Kč

Výdaje:
§1031 pěstební činnost v lesním hospodářství
§2212 silnice
§2310 pitná voda
§2333 úprava drob. vod. toků
§3314 činnosti knihovnické
§3319 ost. záležitosti kultury-kronika
§3326 kaple Malonín el. energie
§3341 místní rozhlas
§3399 ost. záležitosti kultury
§3429 ost. zájmová činnost-společ. zařízení
§3613 nebytové hospodářství
§3631 veřejné osvětlení
§3639 komun. sl. a územní rozvoj
§3721 sběr a svoz nebezpečných odpadů
§3722 sběr a odvoz komunálních odpadů
§3723 sběr a svoz velkoobjemových odpadů
§3725 využívání a zneškodňování tříděných odpadů
§3745 péče o veřejnou zeleň
§5212 ochrana obyvatelstva

Kč
36 650,333 000,110 000,250 000,51 800,7 300,1 000,5 000,68 000,8 524 509,165 500,70 000,901 250,18 000,190 000,48 000,100 000,91 100,50 000,-

§5512 požární ochrana
§6112 zastupitelstvo obce
§6171 činnost místní správy
§6310 příjmy a výdaje z fin. operací
§6320 pojištění majetku obce
§6399 daň za obec
§6402 finanční vypořádání minulých let-vratka z voleb
výdaje celkem

221 200,476 900,823 024,15 500,21 500,10 000,767,12.590 000,-Kč

Investiční výdaje a opravy v r. 2018 nad 150 tis. Kč
opravy místních komunikací v obci Bělá
320 000,- Kč
revitalizace vodní nádrže Smolná
250 000,- Kč
společenské zařízení obce
8 500 000,- Kč
oprava fasády – obchod
150 000,- Kč
oprava brány a plotu – obchod
240 000,- Kč
oprava střechy, výměna vrat – hasič. zbroj. Bělá 200 000,- Kč
Vypracovala: Sylva Továrková-účetní ve spolupráci se starostou obce.

Vyvěšeno: 27.11.2017
Sejmuto: 13.12.2017
Vyvěšeno na el. úřední desce: 27.11.2017
Sejmuto z el. úřední desky: 13.12.2017
Schválený rozpočet na rok 2018 vč. rozpočtových změn najdete na www. stránkách obce
nebo do něj můžete nahlédnout v listinné podobě v kanceláři Obecního úřadu v Bělé u
Jevíčka vždy ve středu od 7,00 hod. do 16,30 hod.

