
Obec Klenová
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----

                               N Á V R H  R O Z P O Č T U  O B C E
                                         N A   R O K   2 0 14  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
------
Příjmy                                 Závazný ukazatel/ paragraf                      předpoklad v 
tis.Kč
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
------        
                                            daňové příjmy                                            1110,-
                                            nedaňové příjmy                                           155,-
                                            kapitálové příjmy                                            35,-
                                            dotace na výk.st.spr.                                        50,-  
                                            dotace volby                                                     20,-
                                            dotace (proplacení) SZIF                               400,-       
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----
Příjmy celkem                                                                                          1770,- tis.Kč
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
----
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----
Výdaje                                Za kapitolu celkem                                   Předpoklad v 
tis. Kč
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----
                                           Les                                                                  120,-
                                           Silnice                                                             200,-
                                           doprav. obslužnost                                              3,-
                                           pitná voda                                                          10,-
                                           odpadní voda                                                   150,-
                                           požární nádrž                                                   340,-
                                           zákl. škola neinvest, transfer                             90,-
                                           zálež. kultury/3319/                                             4,-
                                           péče o památky/kaple/                                       40,-
                                           místní rozhlas                                                     15,-
                                           záležit.kultury/3339/                                          30,-
                                           veřejné osvětlení                                                48,-
                                           Odpady N a komunál                                         70,-
                                           veřejná zeleň                                                      40,-
                                           požární ochrana                                                  50,-
                                           místní zastupitelstvo                                         130,-
                                           Místní správa                                                    250,-
                                           Oprava fasády HZ(nátěr fasády, okapů a vrat) 100,-
                                           Zahájení zpracování UP Klenová v digi             80,-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------
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Výdaje celkem                                                                                            1770,- tis. 
Kč
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------
Komentář: Příjmy - Očekáváme proplacení žádosti o dotaci ze SZIF na dokončenou 
akci „Stavební úpravy hasičské zbrojnice“.
Na akci „Oprava přítokové kanalizace a odtoku z požární nádrže Klenová“, 
jsme z Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje obdrželi dotaci 
ve výši 170,- tis.Kč.
Ostatní příjmy jsou obligátními příjmy obce, viz návrh rozpočtu.
Výdaje: V předpokládaných výdajích je zahrnuta částka na akci „Oprava přítoku a 
odtoku z požární nádrže na p.p.č.91“, celkem ve výši cca 300,-tis.Kč, téměř 60% bude 
hrazeno z výše zmíněné dotace.
Dále provedeme dokončení oprav budovy hasičské zbrojnice (oprava fasády, nátěr 
fasády, nátěr vrat garáže a okapů).
Nejnutnější opravy místních komunikací ( oprava děr a poškození v úseku od 
transformátoru do obce v délce cca 50m, opravu odvodňovacího žlábku u staré HZ).
Opravu kanalizace na VKV-2 v délce cca 50m.
Zahájíme zpracování Územního plánu obce Klenová v digi podobě.
Rozpočet obce na r. 2014 navrhujeme jako vyrovnaný.  

                                                                            Za správnost starosta obce: Ing. Jiří 
Trávník
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