
Město Nalžovské Hory
Návrh rozpočtu na rok 2019

Schvál.r.2018 Uprav.r.2018 Návrh na 2019 Schvál.r.2018 Uprav.r.2018 Návrh na 2019 Návrh na 2019

§,položka PŘÍJMY § VÝDAJE pol.5xxx pol.6xxx

Pol.1111-1211,1511 příjmy ze sdílených daní 16 670 1031-1039 lesnictví

§1031 lesnictví                                  2141 vnitřní obchod

§2119 těžební průmysl 2212 silnice

§2310 pitná voda 2219 chodníky

§2321 odvádění a čištění odpadních vod 2292 provoz veřejné silniční dopravy

§3314 knihovna 2310 pitná voda

§3511 zdrav.středisko 2321 ČOV, kanalizace

§3612,§3639 pronájem a prodej – byty 2341 vodní díla

§3613 pronájem a prodej – ostatní nebyt.prostory 3113 základní a mateřská škola

§3639 pronájem a prodej - pozemky 3312 hudební činnost - koncerty

§3632 pohřebnictví 3314 knihovna

§3725 příjmy z třídění odpadů 3319 kronika

Pol.1340 poplatky za sběr a svoz komunál.odpadu 3341 rozhlas

Pol.1341,1343,1361,1381,1382ostatní poplatky 3412,3421 sportovní zařízení,využ.volného času dětí

Pol.4111 dotace z PK na volby 3419 tělovýchovná činnost

Pol.4112 dotace ze SR na výkon st.správy 3511 zdravotní středisko

Pol.4116 dotace ze SR na ZŠ 3524 LDN

Pol.4121 dotace od obcí na knihovnu 3612 bytové hospodářství

Pol.4122 dotace z PK na lesy, opr.vodovodu 3631 veřejné osvětlení

Pol.4216 dotace ze SR na DA, VO 3632 pohřebnictví

Pol.4222 inv.dotace z PK na ČOV 3721,3722 sběr komunál. a nebezpeč.odpadu

ostatní příjmy 3745 vzhled obcí a veřejná zeleň

3326,3639 nakládání s ob.majetkem a budovami

3639 nákup pozemků

3900,4359 Diakonie, Svaz zdravotně postižených

8115 Financování-použitelný zůstatek z roku 2018 5212 ochrana obyvatelstva (krizový fond)

5512 požární ochrana

6112 zastupitelstvo

3399,6171 místní správa

61xx volby

6310 bankovní poplatky

6320 pojištění

6399 daně a poplatky

6402 vratka volby

Celkem: 0 0 16 670 Celkem: 0 0 0 0

 

Návrh rozpočtu města Nalžovské Hory je k dispozici na webových stránkách www.nalzovskehory.cz v sekci "Úřední deska", 

dále je k dispozici v listinné podobě v účtárně MěÚ Nalžovské Hory, kde mohou občané zároveň vznést připomínky k návrhu rozpočtu,

a to v období:  28.11.2018-11.12.2018, Po-Pá 8,00 - 14,00 hod.

v tis.Kč v tis.Kč

0


