Rozpočet obce
Rudná pod Pradědem na r. 2013
Příjmy
0000 – daňové příjmy

4978000

1031 – Pěstební činnost

250000

3612 – bytové hospodářství

183200

3613 – nebytové hospodářství

50000

3639 – územní rozvoj

1000000

3726 – využívání a zneškodňování komunálních odpadů

40000

3745 – Péče o vzhled obcí služby

20800

6171- činnost místní správy

10000

6310 – příjmy z úroků

1000

4111 – neinvestiční přij. transfery ze SR z všeob. pokladní správy

48000

4112 – neinvestiční přij. transfery ze SR v rámci souhr.rot.vztahu

118000

4122 – investiční přijaté transfery od krajů

800000

Celkem :

6599000

Výdaje
1031 – pěstěbní činnost:

250000

2212 – silnice

450000

2221 – provoz veřejné silniční dopravy

18000

3113 5331- neinvestiční příspěvky zříz.příspěvkovým organizacím
škola

450000

3113 5171 opravy a udržování budovy

150000

3113 5321 – neinvestiční transfery obcím

70000

3314 – činnosti knihovnické,

15000

3330 – činnosti registrovaných církví a náboženských společností

25000

3341 – rozhlas a televize

3000

3349 – ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

10000

3392 – zájmová činnost v kultuře

65000

3399 – ostatní záležitosti kultury,církví a sdělovacích prostředků

40000

3421 – využití volného času dětí a mládeže

570000

3612 bytové hospodářství,

85000

3613 - nebytové hospodářství,

20000

3631 – veřejné osvětlení

55000

3632 – pohřebnictví

30000

3635 – územní plánování

350000

3639 – komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

1050000

3721 nakládání s nebezpečným odpadem

10000

3722 sběr a svoz komunálních odpadů

250000

3723 – sběr a svoz ostatních odpadů

11000

3725 využívání a zneškodňování komunálních odpadů

476128

3745 – péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

400000

4341 – sociání pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům
soc.nepřizpůsobivým

10000

4375 – Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

300000

5512 –požární ochrana dobrovolná část,příspěvek hasičům AH

25000

6114 ? volby do parlamentu ČR

24000

6118 ? volby prezidenta republiky

24000

6112 – zastupitelstva obcí

350000

6171 - činnost místní správy

1000000

6310 – obecné příjmy a výdaje z finančních operací

50000

6320- pojištění funkčně nespecifikované

50000

6402 finanční vypořádání z minulých let,

12872

Celkem :
Financování

6699000

8124- Uhrazené splátky dlouhodobých finančních prostředků

-132000

8115- změna stavu krátkodobých prostředků

232000

Vypracoval :
- finanční výbor obce
- účetní:
V. Hanáková
Bc.Jitka Steinerová

Vyvěšeno : 14.11.2012
Svěšeno :

30.11.2012

Schváleno: 30.11.2012

