
                                                          

SCHVÁLENÝ   R OZPOČET obce Braškov 
pro rok 2008 

( v tisících Kč) 
 
 
 
A)  PŘÍJMY  
 
-DAŇOVÉ (dle rozpisu MF ČR)          7 530 
    +   Daň z nemovitosti                                                                                                 270,2 
 
- NEDAŇOVÉ - pronájmy                                                                                              20 
                          - odpady                                                                                             450 
             - správní poplatky (vč. automatů)           70 
             - Ekokom                                        20  
             - výtěžnost výher. hracích automatů                        60 
             - ostatní nedaň.příjmy                                                                               20 
     
- DOTACE - OÚ - státní správa                                                                                 59,8 
 
 
- OSTATNÍ: 
- Očekávaný výsledek hospodaření obce v roce 2007                            500 
 
 
PŘÍJMY CELKEM                                                                                        9 000 
============================================================== 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 



B) VÝDAJE : 
 
- NEINVESTIČNÍ - 
             opravy silnice,chodníky,údržba                                                                             50 
             rybníky                                                                                                                   10 
             MŠ - příspěvek na provoz                                                                                    200 
             ZŠ - příspěvek na neinv.výdaje                                                                            390 
             knihovna - knihy a odměna                                                                                    40 
             kronika - materiál a odměna                                                                                  10  
             Sbor pro občanské záležitosti                                                                                20 
             Dětský den                                                                                                             20 
             hřiště vč.dětského koutku - provoz                                                                      300 
             veřejné osvětlení - el.energie                                                                               140 
                                         - údržba                                                                                    120 
            veřejná zeleň                                                                                                          120 
            odpady celkem (VaN,CZ ekologie)                                                                       500 
            Sdružení dobrovol.hasičů                                                                                      125 
            správa OÚ (včetně odměny zastupitelů)                                                            1.970 
            z toho: odměny zastupitelstva                                 700 
                         platy zaměstnanců                                       500  
                         platy za 12/07                                              100 
                         různé práce OÚ                                             55 
                        pov.poj.na soc.zab.                                      130 
                        pov.poj.na zdr.poj.                                         45 
                        zákon.poj.odpovědnosti                                   2 
                        poj.obecního majetku                                     23 
                        spolupr.s MěPolicií Kladno a Unhošť          100 
                        všeobecný mat.                                                40 
                        odborné pobl.                                                    4 
                        voda                                                                   6 
                         plyn                                                                 50 
                        elektrická energie                                            20 
                         služby pošt                                      5 
                         služby telekom.                                              70 
                         služby peněžn.ústavů                                     25 
                         školení                                                            10 
                         nákup služeb                                                   25 
                         pohoštění                                                          5 
                         cestovné                                                          10 
                         ČOV pojištění                                                 10 
                          nákup pozemku pod chod.a komunik.           27 
                   nákup kolků                                                     8 
 
            úroky z úvěru                                                                                                            2   
            splátky jistin u ČS a.s.                                                                                           100 
            vybavení OÚ (bar.tiskárna,kopírka a pod)                                                            100 
            oprava rozhlasu                                                                                                       10 
            příspěvek obecně prosp.spol.                                                                                  10 
            příspěvek Mikroreg.Bratronicko                                                                             30            
            rozpočtová rezerva                                                                                                233  
 
                           celkem                                                                                                 4 500 
 
 
- INVESTIČNÍ: 
                                                                                                                             
         doplatek projektů z r.2007                                                                        260                     
         dofinancování chodníků z r.2007 (Dukelská, Sportovců)                                        850                      
         projekty objektů –revitalizace návsí                                                                         300                     
         inž. Činnost                                                                                                               150                     



         zbývající kanaliz.přípojky                                                                                     170                    
         kanalizace Karlovarská                                                                                         270                   
         chodníky Karlovarská                                                                                        1 000                
         veř.osvětlení Karlovarská                                                                                     200                   
         chodník Braškov-Valdek                                                                                       950                   
         chodník Braškov-jih                                                                                              350                   
         kofinancování akcí „Programu    rozvoje obce“                                                    x                         
 
         
         
                         celkem                                                                                                4 500 
 
 
 
VÝDAJE CELKEM                                                                                                  9 000        
================================================================== 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


