
OBEC SMRČEK
sMRČÉK 61

538 5l chrast u chrudimi
lČ; 15054209

ťlll,irfu u,oepočtu obce §MRCEK oro rok 2015
Zvéřej3ěno na úřední desce
Projednáno Ve finančním Výboru
sch\,áieno zastupitelstvem obce
ZVeřejněno na elektronické úřední desce
sejirrut§ z úřední desky

Závazné ukazatele rozpočtu na rok 20í5 - příjmová část

Ve S]-n:,čku dne 15,12.2014

15.12.2014
,l5,122o14

15.12,2014
$g.l2 btLl

',.,...'.,.',.,í>..,,,.,-,,
lng.Jana Burgerová
míštostarosike

§ PoložkV NázeV schválenÝ rozDoěet. V tis.
111 DpFo ze závislé činnosii 197,00
1112 DPFo ze samostatné Výdě|, činnosti 4, c0
1J13 DPFo Z kapitálouích Výnosů 32,00
4'l11 Neinv.přiiaté transf, Z VPS sR 0,00
'1121 daň z příimu právnickÝch osob 2 90,00
,1340 popjatek za komUná|ní odpad 62, cC
1211 caň Z přidané hodnotv 576,00

poplatek ze psů 3,0c
1351 odvod |oterií a podobných her kromě \^ih. hrac,př, 4,0a
1 361 s!rávní ooplatkv 1,00
15i 1 Daň z nemovitostí 121 .aa
4i12 Neinvestiční přiiaté cotace se sR V íámci

1rlJ 2]3,1 příimv z pronáimu pozemků 0, c3
3111 příimv z prodeie pozemků 0,cc
2111 Pcnřebnictví - příimv Z poskvt. služeb a Výrobků 0,0 c

PříirnV z pronáimu ostatních nemoviiostí 0, ci
Jl]J Pří|rny z prodeie ost. HDM 0. c0

3i2:) 2324 přii nekapit, přisDěvkv náhradv 3,00
21,,1 sběr a sVoZ KO - příimv z posk,služ.a Výrobků

oll l 2i11 Přílmy z poskvtování služeb a Výrobků
2141 obecné příimv a Výdaie - příimv z úroků (část) 2.0c

1 350,00



V,á,,l l.,:.l:. ě lJ kazatéI* na rok 2015 - vÝdaiová část : i 5054209

:. ióžkv Zev schválenÝ rozocčet, V iis.

a171 3siatn í záležitoSti leSního hospccjáilství
,ir19 €130 Nákúp pozernků 0,0 C

c)Zl Siinice kcni un]kace (chodníkV) inVestice 4 5c, Oa

ll Il 5171 3praVY a udržován í

Ná(uo CStatních slL]žeb (práce) 00C
,22,i2 5139 nákup materiálu 0, CC

a321 l,]:,l)lesiiční 1iansferV Obcrm - za(l,školy
3i11 ,51, i [leinVestiční tranfery obcím - mateřské školy c, Oi
: -.co 5,169 Csijit] s]!ži]V d]Vac a, Zá]eZdV kultura 15,CC

-1399 5q21 ostatní osobní Výdaie 1 5,0C

5,139 NákUp materiálu j, n, 10,c:
5175 ůbecní slaVnosti, pohoštění,ostainí 4ů, OC

|t.j. ] a1?4 Věcné dary 3,0a

5171 opravv a udržováni- byt c,OC

,'. Veř3iné osvětlení, ei, energié a 5,cC

3171 39raVV a Ljdržování 5,0c
ai69 nákup osiatních Služeb - Veř- osvěil, 0,0:

,chonné hmoty a maziva 0,0a
_1ů:z Pohřebnictví nákup materiálu 0,0i

5169 Pchřebnictví - nákup S|užeb 2,aC

5i7 i Pohřebn;ctvi - opravv a Udížován' 2,cC

3i39 É,a.)a Osi3iní neinvestičn í transfery 0,00

3727 5a69 NákUp ostatních sll,žeb - komunálníodpad 8ů, ca
péče o Vzhled obcí a Veřejnou zéleň - pohon, hm, 1c,Oú

37 45 5139 Péče c Vzhied obcí a Veřejnou zeleň 10,0c

?,171 Piatv zaměst. V prac.poměru

:' 5023 i,Z3-qiupii3!s':Va oĎcí 22ú,ci
61i2 Povinné pojišténí na Veř. zdrav, pojištění

6171 Ce§ioVné

6171 :JJ l PoVinná poj,na soó,zab,a přisp,na st,pol,zam,
ol/I PoVinné poi,na Veřeiné zdravotní poiištění 1 1,0C

povinné poiistné na úraž. poi.

Knlhv, učebnííromůcky a tisk
6i71 Drabný hmotnÝ dloUhodobý maietek 5,0C

a139 Nakup materiálu
|ii i ', 51 51 strdená voda i ,0C

a171 Elektri6ká efiergie 35 0l-
6171 §lUžby telekomUnikací a radiOkomunikací
al7i 1,Ci
ó] l I služby konZUltační a práVníslužby '.'

5168 ostainí služby -software 8,03
Služby školení a VzděláVání

617"t 5169 Nákup ostatních služeb 28,0C
1,00

:, i, i:i: ,

6171 5321 NeinVesiičn í transfery obcím
€,i71 opravy a udžování 14,0C

l,, l ,: .'] :::1: až ]].. a c,r,,

nákUp Zahradní techniky
e ':i'l 5362 Plaibv daní a popiatků

Služby peněžních ústavů a poiišiění 20, C;
5i7 i R3konstrukca obecního rozhlasu 1, -

i 3§i ť,,
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