
 

 

  Obec Bělá u Jevíčka 

IČO: 00484164 
 

Při sestavování rozpočtu obce Bělá u Jevíčka na rok 2023 se obec řídila 

zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 

v platném znění. Vycházela z rozpočtového výhledu, předpokládaných 

provozních a investičních výdajů dle požadavků, připravovaných a 

probíhajících akcí. 

 

ROZPOČET OBCE NA ROK 2023 

 
Příjmy:          Kč 

1111 daň z př. ze závislé činnost           900 000,- 

1112 daň z příjmu OSVČ              70 000,- 

1113 daň z příjmu FO z kapitál. výnosů          190 000,- 

1121 daň z příjmu PO         1 300 000,- 

1122 daň za obec              120 000,- 

1211 DPH           3 500 000,- 

1345 poplatek za svoz komunálního odpadu         280 000,- 

1341 poplatek ze psa                 7 600,- 

1342 poplatek z pobytu                7 000,- 

1361 správní poplatky                4 000,- 

1381 daň z hazardních her              60 000,- 

1511 daň z nemovitostí             320 000,-  

4112 neinv. transfer ze SR v rámci dot. vztahu            87 900,- 

1012 příjmy z pronájmu pozemků HOD             35 774,-  

1032 prodej dřeva               260 000,- 

2122 sběr železa                 30 000,- 

2141 prodejna nájem                      12,- 

2310 pitná voda               500 000,- 

3314 místní knihovna          750,-  

3392 zájmová činnost v kultuře              120 000,- 

3613 nebytové prostory        2 400,- 

3639 pronájem pozemků        8 000,- 

3725 odměny za tříděný odpad              120 000,- 

3745 veřejná zeleň         4 200,- 

6310 příjmy z úroků bank. účtu          100,- 

             

příjmy celkem                       7 927 736,-   Kč 
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Výdaje:                      Kč 

§1031 pěstební činnost v lesním hospodářství      39 000,- 

§1032  těžba dřeva          15 000,- 

§2141 vnitřní obchod        101 000,- 

§2212 silnice                     226 000,- 

§2310 pitná voda         115 500,- 

§2321 odvádění a čištění odpadních vod      720 928,- 

§3314 činnosti knihovnické          68 400,- 

§3319 ost. záležitosti kultury-kronika          6 200,- 

§3326  zachování a obnova památek                   9 000,- 

§3341 místní rozhlas                       2 000,- 

§3392 zájmová činnost v kultuře          92 000,- 

§3399  výbor pro kulturu a obč. zálež.         93 000,- 

§3421  hřiště           216 000,- 

§3429  spolky, kulturní dům                2 541 000,- 

§3613  nebytové hospodářství            2 000,- 

§3631 veřejné osvětlení         100 000,- 

§3639   komun. sl. a územní rozvoj       530 600,- 

§3721 sběr a svoz nebezpečných odpadů         30 000,- 

§3722 sběr a odvoz komunálních odpadů       160 000,- 

§3723 sběr a svoz velkoobjemových odpadů        53 600,- 

§3725 využívání a zneškodňování tříděných odpadů     200 000,- 

§3745 péče o veřejnou zeleň        118 000,- 

§4345  sociál. rehab. služby             7 000,- 

§5212 ochrana obyvatelstva          50 000,- 

§5213 živel. pohromy, krize           50 000,- 

§5512 požární ochrana           86 000,- 

§6112 zastupitelstvo obce                 1 156 500,- 

§6171 činnost místní správy                   980 000,- 

§6310 příjmy a výdaje z fin. operací           2 000,- 

§6320 pojištění majetku obce          27 000,- 

§6399  daň za obec          120 000,- 

§6402  finanční vypořádání minulých  let -vratky z voleb     10  008,- 

 

výdaje celkem                  7 927 736,-- Kč 

 

Vypracovala: Pavlína Nárožná-účetní ve spolupráci se starostou obce a zastupiteli obce. 

 

Schválený rozpočet na rok 2023 vč. rozpočtových změn najdete na www.stránkách obce 

nebo do něj můžete nahlédnout v listinné podobě v kanceláři Obecního úřadu v Bělé u 

Jevíčka vždy ve středu od 7,00 hod. do 16,30 hod. 

Do rozpočtu na rok 2023, lze rovněž nahlédnout na elektronické úřední desce obce Bělá u 

Jevíčka. 

Rozpočet byl schválen zastupitelstvem obce dne 21. 12. 2022. 

 

Vyvěšeno: 23. 12. 2022 

Sejmuto: 31.12. 2023 
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