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Obec Černíč                                                           IČO: 00285722

Schválený rozpočet na rok 2021

PŘÍJMY
2021 RO5

Kč K 28.12.2021

daň z příjmu fyz.osob ze záv.čin. pol. 1111
daň z příjmu fyz.osob ze SVČ pol. 1112
daň z příjmu fyz.osob vybíraná srážkou pol. 1113
daň z příjmu právnických osob pol. 1121
daň z příjmu právnických osob za obce pol. 1122
daň z přidané hodnoty pol. 1211
poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa Pol. 1335 31,00 31,00
poplatek za likvidaci komun.odpadu (popelnice) pol. 1340
poplatky za psy pol. 1341
správní poplatky pol. 1361 300,00 300,00
daň z hazardních her pol. 1381
zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př. Pol. 1382 0,80 0,80
daň z nemovitostí pol. 1511
vratka dotace – volby Pol. 4111
dotace ze státního rozpočtu pol. 4112
dotace na lesní porost Pol. 4116
dotace POV Pol. 4122 0,00
dotace SZIF na občanskou vybavenost – přijde v roce 2022 Pol. 4213 0,00
příjem z pronájmu § 1019
zpracování druhotných surovin - prodej železa § 2122
vodné § 2310
stočné § 2321

§ 3639

komunální odpad podnikatelé § 3722
za recyklované odpady – příjmy od Eko-komou § 3725
prodej sekačky § 3745

§ 6171

příjmy z finančních operací (úrok) § 6310 700,00 700,00
0,00

CELKEM PŘÍJMY

VÝDAJE paragraf

§ 1019

příspěvek na provoz pojízdné prodejny § 2141

§ 2212
příspěvek svazku železnic § 2249 240,00 -120,00 120,00
pitná voda (studená vody, opravy) § 2310
odvádění a čist.odpad.vod – rozbory vody potok § 2321

§ 2339 0,00
vybavení sálu KD § 3319
záležitosti kultury (jubilanti apod. - materiál, občerstvení, dary, hudba) § 3399

tělovýchovná činnost (plyn a elektřina kabiny) § 3419

revize dětských hřišť § 3421
veřejné osvětlení (elektrická energie, opravy) § 3631
komunální služby – zasíťování stavebních parcel § 3633
výkup pozemků § 3639
územní plánování § 3635
odvoz nebezpečných odpadů § 3721
komunální odpad § 3722

§ 3723

péče o veřejnou zeleň (drobný majetek, materiál, PHM, opravy, sečení struh) § 3745

dar Sdílení § 4359

rezerva na krizová opatření § 5213

§ 5512

zastupitelstvo obce – odměny § 6112
výdaje na volby – vratka nespotř. Výdajů §6114

§ 6171

finanční operace – poplatky na účtech § 6310
pojištění § 6320
daně a poplatky (DPPO za obce, poplatky katastr, MěÚ, …) § 6399
ostatní činnost – příspěvek Mikroregion § 6409
CELKEM VÝDAJE

FINANCOVÁNÍ položka
prostředky minulých let pol. 8115
Úvěr z PGRLF na traktor s čelním nakladačem Pol. 8123
Splátky úvěru Pol. 8124

0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ

Schváleno starostou dne: 27.12.2021

paragraf / 
položka

230 000,00 40 000,00 360 000,00
7 640,00 7 520,00 23 160,00

47 750,00 60 250,00
267 400,00 56 300,00 506 700,00

7 000,00 22 800,00
997 975,00 44 825,00 1 132 800,00

47 000,00 47 000,00
1 300,00 1 300,00

11 000,00 2 720,00 16 720,00

300 000,00 300 000,00
-9 815,00 51 297,84

70 800,00 70 800,00
21 720,00

100 000,00
-235 404,00

50 000,00 14 486,00 688 486,00
1 000,00 1 000,00

300 000,00 350 000,00
4 000,00 4 000,00

prodej stavebních parcel, traktoru 1 000 000,00 1 000 000,00

7 000,00 7 000,00
13 500,00 24 170,00

1 450,00 1 450,00

příjmy z pronájmu traktoru, prodej kalend., opr. prodej traktoru – je již v § 3639 254 000,00 -239 600,00 14 400,00

3 618 365,00 -317 486,20 4 806 085,64

lesní hospodářství (sazenice, PHM, práce v lese, traktor – celkem 4 položky) 1 500 000,00 300 000,00 1 720 000,00

3 000,00 3 000,00

silnice – míst.komunikace (PHM, údržba, oprava POV) 10 000,00 277 650,00

238 000,00 238 000,00
9 000,00 9 000,00

revitalizace rybníka – závěrečné vyhodnocení 24 200,00
300 000,00 380 000,00
40 000,00 40 000,00

20 000,00 30 500,00

6 000,00 6 000,00
65 000,00 65 000,00

1 000 000,00 700 000,00
100 000,00

210 000,00 210 000,00
20 000,00 1 800,00 21 800,00
60 000,00 60 000,00

svoz ostatních odpadů (separovaný odpad) stání na kontejnery 80 000,00 150 000,00

55 000,00 23 650,00 78 650,00

2 000,00 2 000,00

10 000,00 10 000,00

požární ochrana (drobný majetek, materiál, odměny) ochranné oděvy pro hasiče 
(kalhoty, bundy)

30 000,00 35 400,00

460 000,00 460 000,00
-9 815,00 21 185,00

vnitřní správa – zaměstnanci, materiál, poštovné, služby, opravy, energie, výstavba 
garáže

1 050 000,00 1 050 000,00

8 000,00 8 000,00
9 000,00 5 400,00 17 700,00

25 000,00 25 000,00
2 400,00 2 400,00

5 212 640,00 320 915,00 5 745 605,00

446 275,00 638 401,20 335 648,36
1 248 000,00 624 000,00
-100 000,00 -20 129,00

1 594 275,00 638 401,20 939 519,36
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