
SCHVÁLENÝ ROZPOČET OBCE PETŘVALD NA ROK 2014 
  Příjmová část  rozpočtu (Kč) 
                
  1111 daň z příjmu ze závislé činnosti ........................ 3.200.000,- 
                                      org.2612    …. 3000 ( ze závislé práce) 
                                       org.4634  ….    200  (1,5% dle počtu obyvatel) 

1112  daň z příjmu fyzických osob ………………….    100.000,-        
                     org. 1628  ….  50 (30% dle bydliště) 

org.1652  …    50 (20,59% podávající přiznání) 
                   1113           daň z příjmu FO zvláštní sazba   ………….       400.000,- 

 1121      daň z příjmu právnických osob  ……..            3.700.000,- 
1122           daň z příjmu práv. osob - obec ……                    400.000,-   

  1211 daň z přidané hodnoty………………………   7.500.000,-    
                   1334           odvod za odnětí ZPF             ……………..              2.000,- 
                   1335          odvod za odnětí lesní půdy    …………….               2.000,-  

 1361 správní poplatky             ……………………         50.000,-                               
          1341 poplatek ze psů                                                        30.000,- 
 1343 poplatek za užívání veřejného prostranství            2.000,- 
 1344 poplatek ze vstupného                                             15.000,- 
          1345           poplatek z ubytovacích kapacit  …………….      10.000,- 
 1351 Odvod z loterií                                                         80.000,-   
          1355          Odvod z výherních hracích přístrojů                  100.000,-     
 1511 daň z nemovitosti  …………………………      1.300.000,- 
 2481 splátky půjček od podnikatelů ……………..        20.000,- 
 4112 Dotace ze státního rozpočtu     ……………..       496.000,- 
          4134          Převod z rozpočtových účtů     ……………..         80.000,-                   
2310 2111           prodej pitné vody občanům                                     80.000,-    
2310 2131           pronájem vodovodní sítě SmVaK                        190.000,-                  
6171 2321           přijaté dary                                 ……………        20.000,- 
6171 2324           přijaté náhrady vyúčtování služeb  ……….         10.000,-    
6171 2329           ostatní nedaňové příjmy                   ……….           5.000,- 
3314 2111 knihovna – vstupné             ………….                    4.000,- 
3632 2111 hřbitov – poplatky a služby  ………………         50.000,-  
3722 2111 svoz domovního odpadu  …………….               900.000,- 
3722 2111 separovaný sběr  - příjem  EKO KOM                 100.000,-   
4349 2132 DPS roční pronájem budovy         …………..    850.000,-  
3612 2132 nájem v bytovém fondu  ………………….        200.000,- 
3699 2132 nájem v nebytových prostorách                         530.000,- 
6171 2111 poskytované služby                                                10.000,- 
6171 2131 pronájem pozemků                                                25.000,- 
6171  3111           prodej pozemků                                                    20.000,- 
6310 2141 Úroky běžného účtu                                              39.000,- 
 
        

PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU CELKEM         20.600.000,- Kč 
 
 

        



doplněná PŘÍLOHA k rozpo čtu obce Petřvald na rok 2014 
 

   Rozpočtové příjmy  dosahují celkové výše    20,6 miliónu korun. Jedná se o příjmy jak 
daňové, tak i vlastní, u kterých se dá z dlouhodobého vývoje vysledovat opakující se 
pravidelnost. Daňové příjmy v loňském roce vzrostly oproti předchozím létům cca o 10 %. 
Předpoklad pro rok 2014 je stejný.     Vlastní příjmy Obce Petřvald na rok 2014 jsou 
rozpočtovány v obdobné výši jako v předchozích létech.  Jedná se především o nájmy 
bytových, nebytových prostor a výběr správních poplatků na základě zákonných předpisů, a 
výběr poplatků místních na základě obecních vyhlášek.   
   
 
     Výdaje rozpočtu 2014 jsou rozepsány pouze v odvětvovém třídění rozpočtové 
skladby – v paragrafech. Bližší rozpis je uváděn zde, kde je proveden detailnější rozpis 
jednotlivých akcí. 
   
2212 Silnice – průběžná údržba komunikací, opravy komunikací, zimní údržba     650.000,- 
 
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací –                                              1.000.000,-   

- Nový asfaltový povrch  komunikace k RD  Krpec, Malý  .. 100.000,- 
- Asfaltový povrch  komunikace k RD Lad.Vavrečka  ..         250.000,- 
-  Nové schody k obchodu v Petřvaldíku ..                              600.000,-     

                                
2221 Veřejná doprava – příspěvek na zajištění dopravní obslužnosti                       100.000,- 
 
2310 Pitná voda – zásobování pitnou vodou rodinné domky „závodí“                        90.000,-      
 
2321 Kanalizace                                                                                                          500.000,- 

- Vyčištění kanalizace v Petřvaldíku (převod z roku 2013) .. 300.000,- 
- Čištění a oprava kanalizace na dolním konci                        200.000,-  
 

3113 Základní škola                                                                                                 4.000.000,- 
- Roční příspěvek na zajištění provozu                                    2.600.000,-                     
- Rekonstrukce spojovacího koridoru (převod z roku 2013)   1.000.000,- 
- Stavební úpravy pro realizaci nové učebny                              400.000,- 

 
3314 Knihovny                                                                                                             170.000,-                 

- Zajištění provozu knihovny Petřvald a Petřvaldík    
 
3341 Televize a rozhlas  poplatky                                                                                 10.000,- 
 
 
3399 Kulturní činnost                                                                                                 300.000,- 
                         Erbovní slavnosti, setkání seniorů,  rozsvícení vánočního     
                         stromečku, vítání občánků, zájezdy důchodců      
 
3412 Sportovní zařízení                                                                                           1.300.000,- 
                         Náklady na provoz, a prvotní práce na opravě budovy Sokolovny         
 
 



3421 Společenské areály obce                                                                                    670.000,-   
                          Úprava areálu „U staré řiky“ pod hasičárnou                600.000,- 
                          Úprava hřiště v Petřvaldíku                                             70.000,- 
 
 
3419  Veřejná finanční podpora                                                                                200.000,- 
                           Příspěvky oddílům a zájmovým organizacím            
 
 
3612  Bytový dům č.p. 28 -                                                                                           80.000,- 
                            Provoz budovy    
 
 
3631 Veřejné osvětlení                                                                                                450.000,- 
                            Náklady na údržbu, provoz a elektřinu, VO Petřvald, 
                            VO Petřvaldík, místní rozhlas Petřvald a Petřvaldík    
 
 
3632 Hřbitov                                                                                                               700.000,- 
                           Opravy „Smuteční obřadní síně“ střecha, schody, 
                           oprava  cesty u smuteční síně, provoz hřbitova       
 
3635 Územní plánování                                                                                              500.000,- 
                           Náklady na zpracování ÚP v roce 2014                              
 
3639 Komunální služby  provoz obecních budov č.p. 175 a č.p.283                        400.000,-          
                           Nová radnice provoz v roce 2014 ….       350.000,- 
                           Duhový Domeček provoz v roce 2014 …  50.000,-         
 
3699 Ostatní záležitosti komunálních služeb                                                      2.300.000,- 
                          Provoz obecních budov č.p. 6 (stará škola)  a č.p. 18 (starý úřad) 
                          Oprava „staré školy“ střecha, okna, topení               1.000.000,- 
                          Oprava „starého úřadu“  projekt na infocentrum      1.000.000,-                               
                                   
                           
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů                                                               1.350.000,-  
                           Likvidace komunálního odpadu, od občanů, od obecních budov 
                           sběr velkoobjemového odpadu,  sběr zeleného odpadu   
 
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň                                                               800.000,- 
                          Průběžná údržba, všech obecních ploch, sečení, výsadba, 
                          úklid    
  
 
4349  Dům seniorů                                                                                                    800.000,- 
                          Venkovní úpravy, oprava  schodiště                        100.000,- 
                          Výměna oken v celé budově                                    600.000,-   
                            
 
 4339  Příspěvky důchodcům na dopravu obědu                                                   100.000,- 



5512   Požární ochrana                                                                                             650.000,- 
                          SDH Petřvaldík   - náklady na činnost                 150.000,- 
                          SDH Petřvald      - náklady na činnost                 200.000,- 
                          Výměna plynového kotle v HZ Petřvald              100.000,- 
                          Výměna vrat v garáži HZ Petřvald                      200.000,-          
 
6112 Zastupitelstvo                                                                                                   1.100.000,-         
                        Činnost, mzdy, odvody, akce,     
 
6171 Místní správa                                                                                                    5.000.000,-    
                       Zajištění chodu obce, dle všech zákonných předpisů, náklady na mzdy 
                       Mzdové odvody, veškeré služby spojeném provozem obecního úřadu i              
                       s chodem obce, pojištění veškerého obecního majetku, smluvní náklady,   
                       zpracovatelské náklady na převod majetku, právní poradenství, zajištění            
                       počítačového servisu, a další náklad spojené s chodem obce.  
 
6330  Převod do sociálního fondu                                                                             80.000,- 
                       Roční převod z BÚ na účet sociálního fondu obec Petřvald 
 
6310  Finanční operace spojené s DPH                                                                   600.000,- 
                      Obec jako plátce DPH odvádí čtvrtletně DPH do státního rozpočtu 
                       V rámci přenesené daňové povinnosti, odvádíme DPH za firmy 
                       Provádějící údržbu budov v rámci ekonomické činnosti. 
 
 
6310  5901 Rezerva rozpočtu                                                                                 4.100.000,- 
                        Rezerva na krytí případných nákladů, které se objeví v průběhu roku                              
 
 
3326            Obnova hodnot místního kulturního povědomí                                  300.000,-    
Přímo na zasedání ZO dne 18.12.2013 byl do rozpočtu zahrnut příspěvek na opravu střech na 
kostele.  Zvýšený výdaj je krytý zapojením vyššího zůstatku hospodaření roku 2013. 
 
 
 
Schválený rozpočet obce Petřvald na rok 2014 je sestaven a navržen jako schodkový, 
v příjmech ve výši 20,6 miliónu korun, ve výdajích ve výši 28,3 miliónu korun. Rozdíl 
mezi příjmy a výdaji je kryt z ůstatkem hospodaření z roku 2013 ve výši 7,7milionu 
korun.  Přičemž  výdajová část rozpočtu obsahuje rezervu, která umožňuje případné 
krytí neplánovaných výdajů, či krytí  výpadk ů příjmů.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


