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Starosta občanům Obec Halenkov - návrh rozpočtu 2014
Příjmy

Vážení spoluobčané,

dovolte mi ještě jednou Vám všem
popřát pevné zdraví, štěstí a životní
pohody po celý rok 2014.
Předkládáme Vám návrh rozpočtu
pro rok 2014, který je již dle zákona
o obcích vyvěšen na úřední desce i webových stránkách obce.
Návrh rozpočtu vychází a navazuje
na úspěšný rok 2013. V roce 2013 byl
rozpočet splněn a rovněž byly zrealizovány investiční akce, které byly předmětem rozpočtu.
Připomeneme jen ty hlavní akce,
kterými byly zateplení a celková úprava budovy přístavby Lidového domu,
hasičské zbrojnice za více jak 6,8 mil.
Kč, opravy místních komunikací za
více jak 2 mil.Kč, výstavba vodovodu
do údolí Hluboké a byla zrealizována
další etapa revitalizace hřbitova a to
zhotovením chodníků, rozšířením vodovodu a další práce v celkové výši
1 mil. Kč.
Nesmím opomenout zprovoznění
sportovně zábavního parku, který má
tak vysokou návštěvnost.
Rozpočtem obce, který bude předložen ke schválení je zabezpečena činnost obce ve všech oblastech.
Návrh rozpočtu byl projednán na
několika zasedáních rady obce a to za
účasti zástupců organizací jejíchž zřizovatelem je obec a nebo obec připívá
na jejich činnost.
Konečný návrh rozpočtu obce obsahující i investiční akce byl projednán
na společném zasedání rady obce se
členy finančního výboru dne 5. 2. 2014
a v OZ obce bude projednán dne 26. 2.
2014.
Návrh rozpočtu mimo základní potřeby obce finančně zajišťuje realizaci
revitalizace návsi včetně vybudování
chodníku od vlakové zastávky ke kostelu a parkoviště u Lidového domu,
opravu a vybudování chodníků od MŠ
po odbočení na Kopec, odstranění zbylých nádrží, jejich zabezpečení a revitalizace území bývalého armádního
velkoskladu a v neposlední řadě komplexní inovace veřejného osvětlení.
Samozřejmě jsou rozpočtem zajištěny i kulturní, sportovní i společenské
akce, vždyť obec si připomíná 360 let
založení a slaví i hasiči, sportovci
a knihovna svá výročí.
Návrh rozpočtu Vám předkládáme
zpracovaný dle jednotlivých položek
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Třída 1 Daňové příjmy
Daň z příjmů fyzických osob ze záv. Činnosti
Daň z příjmů fyzických osob ze sam.výděl. Činnosti
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Třída 2 Nedaňové příjmy
Lesní hospodářství
Splátky půjček
Splátky půjček od MŠ
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Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Pohřebnictví
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Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu
Neinvestiční přijatá dotace – les
Inv. dotace -doplatek PZ
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Příjmy celkem
Financování
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Třída 5 Běžné výdaje
Lesní hospodářství
Silnice
Pozemní komunikace, (aut. Čekárny)
Provoz veř. sil. dopravy - dopr. o.
Kanalizace , přísp.Mikroreg.,
MŠ – příspěvek na provoz
ZŠ – příspěvek na provoz
Knihovna
Kulturní a spol. akce
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v oblasti příjmů i výdajů do tabulek
včetně komentáře.
Pokud budete mít připomínky a otázky k tomuto návrhu, obraťte se prosím
na nás na OÚ, nebo je zašlete písemně.
Věřím, že i rok 2014 bude pro naši
obec úspěšný a naše společné úsilí
a výsledky práce budou vidět.
Jen to nejlepší Vám přeje Váš starosta,
Ing. Jiří Lušovský

Rozpočet 2014 – komentář
Příjmy
Třída 1 Daňové příjmy zahrnují finanční prostředky poskytované finančními úřady z vybraných daní a vybrané
poplatky, na základě skutečnosti roku
2013.
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu byl vypočítán v návaznosti na
obecní vyhlášku č. 1/2012, vydanou
18.12.2012 , dle které jsou v některých
případech poskytnuty osvobození a úlevy od poplatku za svoz a likvidaci PDO.
Poplatek - 500,- Kč/os.
Dotace jsou uvedeny na základě rozhodnutí ministerstev, SR
Výše nedaňových příjmů je stanovena
na základě smluv, dokumentace z minulých let. V ostatních případech vychází
ze skutečnosti minulých let.
Třída 2 Nedaňové příjmy
- 1032 příjmy správy lesů vycházejí
z hospodářského plánu zpracovaného
lesním hosp.
- 2451 splátka půjčky MŠ
- 3399 ples – vstupenky, tombola, halenkovské slavnosti - dary
- 3612 příjmy - nájemné bytových prostor a zálohy na energie v b. prostorách
- 3613 příjmy vychází ze schválené
částky nájemného za nebyt. prostory
a záloh na energie
- 3632 pronájem hrobových míst
- 3639 pronájem pozemků
- 3722 prodej popelnic
- 3725 příjem za tříděný odpad – EKO
KOM,
- 5512 dotace od KÚ na mzdy hasičů,
příjem -voda
- 6310 příjem z úroků na běžném účtu
Třída 3 Kapitálové příjmy
Třída 4 Dotace
- 4112 dotace na výkon státní správy
ve výši 665 tis. Kč
- 4122 dotace na hospodaření v lese – 7 tis

3319
3341
3349
3412
3429
3612
3613
3631
3632
3636
3639
3721
3722
3725
3745
4399
4399
5212
5512
6112
6171
6310
6320
6399
6402
6409
par., pol.
3635
3639
3639
5512
6409

Halenkovský zpravodaj

Vedení kroniky obce
Rozhlas a televize
Zpravodaj
TJ TATRAN, sportovně-zábavní park
Ostatní zájmová činnost - příspěvky na čin.
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Hřbitov, kontejner, správa, oprava zídky
Územní rozvoj - studie,mapy,rozbory
Komunální služby, daň z prodeje maj.
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
Sběr a svoz komunálních odpadů
Využívání a zneškodňování komun odp.
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Ostatní záležitosti sociálních věcí
Charita
Ochrana obyvatelstva
Požární ochrana
Místní zastupitelstvo
Činnost místní správy
Obecné příjmy a výdaje z finančních oper.
Pojištění majetku obce
DPH, daň z př práv. osob-obec
Finanční vypořádání minulých let
Ostatní služby - přísp. MASVHV, SVHV
Třída 6 Kapitálové výdaje
Územní plánování
Výkup pozemků, půjčka -SOH
Revitalizace návsi
PZ -zateplení půdy
SVHV, inv. příspěvek
Výdaje celkem (Příjmy mínus výdaje)

- 4213,4216 – inv. dotace na zateplení
PZ-doplatek
- 4216 inv. dotace revitalizace návsi
Financování
Zůstatek na účtu
- 8115 Zůstatek na účtu z minulého
roku = 7 146 tis Kč
Uhrazené splátky úvěrů, půjčky
od SFŽP
- 8123 Splátka úvěru – nástavba oú-zs
– byty -660 tis
- 8123 Splátka půjčky SFŽP – dokončení kanalizace – 143 tis
- 8123 Splátka úvěru – zateplení ZŠ –
880 tis
Výdaje
- 1032 Správa lesů – výdaje dle hospodářského plánu lesního hospodáře
- 2212 zimní+běžná údržba MK -720,
opravy MK- Hluboké-1 100, oprava
výtluků-100
- 2219 Autobusové čekárny – nájem,
úklid -30,opravy aut.ček.-80, oprava
-3-
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chodníků - 5420
- 2221 Příspěvek na dopravní obslužnost Zl.kraj
- 2321 Příspěvek Mikroreg Vset. ČŘB
– 226tis, čištění, údržba kanalizace
- 3111 Provoz MŠ
- 3113 Provoz ZŠ
- 3314 Provoz knihovny- knihy, předplatné časopisů, kanc. potřeby, technické vybavení,služby, mzdy
- 3399 Karneval,děts. den,mikuláš,lamp. průvod,vánoční koncert,křest prvňáčků,vzd. besedy, vítání občánků ples, hal. slavnosti,
ukončení 9. tř. Florián, branný závod
- 3319 Vedení kroniky obce
- 3341 Rozhlas místní- poplatek za
rozhl.
- 3349 Zpravodaj
- 3412 TJ Tatran–přísp.provoz -320,
1/2 výměna oken -60
sportovně-zábavní park-mzdy,mater.,
údržba-240
- 3429 Příspěvky – Svaz post. civiliz.
chorobami, včelaři, turisti,cyklistic-
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informace obce

ký závod, chovatelé dr. zv.
- 3612 Zálohy na energie – 900 tis, mzd. náklady, S+ZP –
310tis, opravy, údržba, revize- b.j. 37,40,631,352 tis, -390
tis, oprava fasády a sprch čp 352-100
- 3613 Zálohy na energie-600, opravy,údržba, revize nebyt
prostor -430tis, oprava fasády čp 755-70
- 3631 Veř. osvětlení–el. energie-500 tis,materiál,opravy,údržba,výměna VO-400, VO u Janišů-100
- 3632 Hřbitov–správa hřbitova, likvidace odpadu ze hřbitova svoz,uložení-300, oprava zídky-50
- 3635 Dokončení nového územního plánu
- 3636 Územní rozvoj, digitálně tech. mapa
- 3639 Provoz vlečky+náj poz.-50tis, čištění příkopů, potoků, svodů,mostků, úklid obce,daň z př. maj,.zaměření, geom. plány,VPP,- nakládání s maj. obce 1220tis, rekonstrukce osv. kanceláří oú+ nábytek -180, parkoviště u MŠ
-50
- 3721 Svoz nebezpečného odpadu
- 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 1320, popelnice-30
- 3725 Tříděný odpad, nákup pytlů, svoz tř. odp.
- 3745 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň, údržba zelených
ploch, ořez větví, kácení stromů-500,
AV- vytažení nádrží, rekultivace území - 1900
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- 4399 Ost. záležitosti soc.věcí – přísp. na stravné důchodci
- 110 tis, Charita Sv. Rodiny NH,příspěvek na provoz–
100 tis
- 5512 Hasiči náklady – energie, mzdy,ochr. oděvy,PH, pojištění aut.-865, zateplení PZ-230,
- 6112 Místní zastupitelstvo, mzdové náklady, sociální
a zdravotní pojištění
- 6171 Mzd. náklady, SP+ZP,pojišť. odpov. organizace,náhrady mezd v době nemoci – 1900 tis
Odb. publikace,předplatné,vybavení kancel ,materiál,PHM,- 200 tis,el.energie,plyn,voda–150tis
Školení,poštovné,internet, revize, telefony,cestovné,právní, ekon.a daňové služby,cestovné, přestupky, přísp. na
stravné zam, opravy,údržba, – 670 tis,Sociální fond
-120tis
- 6310 Úroky-úvěry, bankovní poplatky
- 6399 Daň z příjmu – obec, DPH,
- 6402 Finanční vypořádání min. let – vratka dotace volby
do Parlamentu
- 6409 Ostatní služby- čl. přísp. MAS,příspěvek Sdružení
Val.-Horní Vs.
Zpracovala: D. Zbranková
v Halenkově 5.2.2014

Poplatky v roce 2014
Poplatek za svoz odpadu za rok 2014 činí Kč 500,-/osobu trvale hlášenou v obci
Kč 500,-/ nemovitost, byt, kde není žádná trvale hlášená osoba.
Splatnost poplatku 31.3.2014
Poplatek za psa za rok 2014 činí Kč 200,-/rok (sleva pro důchodce, pokud je důchod jediný zdroj příjmu Kč 100,-/rok)
Splatnost poplatku 31.3.2014
Poplatek z ubytovací kapacity činí Kč 4,-/za využité lůžko a den.
Splatnost poplatku 15.1.2014 a 15.7.2014 (do 15 dnů po skončení pololetí).
Upozorňujeme občany, že dluhy na poplatcích budou vymáhány.

Vítání občánků v roce 2014

Změny některých zákonů neumožňují obecním úřadům zjistit nově narozené děti.
Obracíme se tedy na Vás, kdo máte zájem zúčastnit se slavnostního vítání občánků do života,
o nahlášení narození Vašeho děťátka.(e-mail: evidence@halenkov.cz, písemně Obecní úřad Halenkov, 75603 Halenkov
655, tel. 571457310)

Zpravodaj vydává Knihovna se souhlasem Obecního úřadu Halenkov a za spolupráce přispěvovatelů. Všem děkujeme. Neprošlo jazykovou úpravou.
Cena: zdarma. Sazba a zlom Mikeš Josef, tisk Grafia Nova - Rožnov p. R. Příspěvky přijímá knihovna tel.: 608 060 060 nebo na e-mail: knihovnicazhalenkova@centrum.cz

