Návrh
ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ NA ROK 2014 (v tis. Kč)
Sdružení obcí pro nakládání s odpady, Čížkovice, Želechovice 48, PSČ 410 02

PŘÍJMY
2141 – příjmy z úroků – běžné a spořící účty, TV
4121 – neinvestiční přijaté transfery od obcí

1 000

4131 – převody z vlastních fondů hospodářské činnosti
2324 – přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
PŘÍJMY

100

CELKEM

10 972
200
12 272

VÝDAJE
Odd.par.3724 – využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů

3 000

z toho: pol. 5169 – nákup ostatních služeb

3 000

Odd.par.3725 – využívání a zneškodňování komunálních odpadů

9 242

z toho:

pol. 5139 – nákup materiálu jinde nezařazený

40

pol. 5161 – služby pošt

13

pol. 5162 – služby telekomunikací a radiokomunikací

25

pol. 5163 – služby peněžních ústavů

85

pol. 5164 – nájemné

4

pol. 5166 – konzul., porad. a práv. sl. ( daň. por. ved.UCT, ost. služby. )

550

pol. 5169 – nákup ostatních služeb (audit,faktury ŘSaD Praha apod.)

450

pol. 5175 – pohoštění

70

pol. 5321 – neinvestiční transfery obcím

2 000

pol. 5362 – platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

2 000

pol. 5365 – platby daní a poplatků kr.,obcím, st. fondům
pol. 5901 – nespecifikované rezervy
pol. 6341 – investiční transfery obcím

5
3 900
100

Odd.par.6310 – obecné příjmy a výdaje z finančních operací

30

z toho:

pol. 5163 – služby peněžních ústavů

10

pol. 5365 – platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

20

BĚŽNÉ a KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

CELKEM

12 272
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Rekapitulace příjmů a výdajů v tis.Kč
Nedaňové příjmy
Přijaté transfery z fondů HČ
Neinvestiční přijaté transfery
Příjmy celkem
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem

300
10 972
1 000
12 272

x
x
x
x

x
x
x

12 172
100
12 272

Návrh rozpočtu na rok 2013 je sestaven jako vyrovnaný. Rozpočet hlavní činnosti
bude hospodařit s objemem příjmů i výdajů ve výši 12 272 tis. Kč.
Plánované příjmy :
1. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
a) úroky z běžných a spořících účtů a termínovaných vkladů
b) náhrada nákladů na druhý svoz drobných nebezpečných odpadů od členských obcí
2. NEINVESTIČNÍ TRANSFERY - členské příspěvky
3. TRANSFERY Z VLASTNÍCH FONDŮ - finanční převody z účtu hospodářské činnosti
(výsledek hospodaření vedlejší činnosti za rok 2013 včetně daňové povinnosti z tohoto
hospodářského výsledu a částka uplatněných daňových odpisů do daňového přiznání za
rok 2013).
Plánované výdaje:
Návrh rozpočtu počítá s čerpáním běžných i kapitálových výdajů.
Běžné výdaje představují výdaje, které souvisí s provozem, daňovými povinnostmi a
závazky Sdružení vyplývající z uzavřených obchodních smluv (daňové poradenství,
auditor, zpracování UCT) včetně smlouvy s ŘSaD Praha.
Dále Sdružení SONO uhradí za členské obce dva svozy drobných nebezpečných odpadů,
a finančně přispěje na nakládání s bioodpady v členských obcích. Nespecifikovaná
rezerva je pojistkou k úhradě nepředpokládaných výdajů .
Do kapitálových výdajů jsou zahrnuty příspěvky na budování sběrných dvorů či
shromaždišť odpadů v členských obcích.
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