NÁVRH ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ NA ROK 2015 (v tis.Kč)
Sdružení obcí pro nakládání s odpady, Čížkovice, Želechovice 48, 410 02 Lovosice
PŘÍJMY
pol. 2141
pol. 4121
pol. 4131
pol. 2324

příjmy z úroků (běžné i spořící účty, TV)
neinvestiční přijaté transfery od obcí
převody z vlastních fondů hospodářské činnosti
přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
Příjmy celkem

100
1 000
9 556
300

1 500
1 500

Odd.par. 3725 - využívání a zneškod. komunálních odpadů
pol.5139 nákup materiálu jinde nezařazený
pol.5161 poštovní služby
pol.5162 služby telekomunikací a radiokomunikací
pol.5163 služby peněžních ústavů
pol.5164 nájemné
pol.5166 konzultační, poradenské a právní služby
pol.5169 nákup ostatních služeb
pol.5175 pohoštění
pol.5321 neinvestiční transfery obcím
pol.5362 platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
pol.5365 platby daní a poplatků krajům, obcím a SF
pol.5901 nespecifikované rezervy
pol.6121 budovy, haly a stavby
pol.6341 investiční transfery obcím

9 434
3
10
10
35
5
350
750
30
1 000
2 510
1
2 330
2 300
100

Běžné a kapitálové výdaje celkem

členské příspěvky
převod HV+odpisů
podz.svoz DNO 3,-Kč/obyv.

10 956

VÝDAJE
Odd.par.3724 - využívání a zneškod. nebezpečných odpadů
pol. 5169 nákup ostatních služeb

Odd.par. 6310 - obecné příjmy a výdaje z fin.operací
pol.5163 služby peněžních ústavů
pol.5362 platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

běžné i spořící účty, TV

22
6
16

svoz DNO z členských obcí

internet, telefon
včetně pojištění
prostory na člen. schůze
daň.por.,UCT, ost.služby
audit, ŘSaD, ost.služby
dary BIO členským obcím
DPH, DPPO, srážková daň
správní poplatky
rozšíření kompostárny
př.na sběr.dvory a stan.

vedení účtu,TV, spoř.úč.
srážková daň

10 956

Rekapitulace příjmů a výdajů v tis. Kč
Nedaňové příjmy - tř. 2
Přijaté transfery - tř.4
Příjmy celkem
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem

1 400
9 556
10 956
x
x
x

Návrh rozpočtu je sestaven jako vyrovnaný ve výši 10 956 tis.Kč na straně příjmů i výdajů.
Zpracoval: Zubáková
Dne: 16. 2. 2015

x
x
x
8 556
2 400
10 956

