
Obec Staňkovice, IČO 00236446 KEO4 1.11.0 UR027

Schválený rozpis rozpočtu roku 2023

Par Pol N+Z+UZ NázevZJorg1 Schválený rozpočetorg2 Poznámka

Příjmy Výpis dle
Daň z příjmů fyzických osob placená plátci1111 1 080 000,00 Finanční úřad - Daň z příjmů fyzických osob placená plátci
Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky1112 72 000,00 Finanční úřad - Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky
Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní1113 160 000,00 Finanční úřad - Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou
Příjem z daně z příjmů právnických osob1121 1 205 000,00 Finanční úřad - Daň z příjmů právnických osob
Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je1122 100 000,00 Daň z příjmů právnických osob za obec Staňkovice příjem=výdej na
Daň z přidané hodnoty1211 2 750 000,00 Finanční úřad - Daň z přidané hodnoty
Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu1334 30 000,00 Finanční úřad - Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního
Poplatek ze psů1341 4 750,00 Poplatek ze PSŮ (od občanů dle vyhlášky)
Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z1345 150 000,00 Poplatek TKO - svoz a sběr komunálního odpadu (od občanů dle
Správní poplatky1361 1 000,00 Správní poplatky - přihlášení k trvalému pobytu, výpisy z CzechPOINT
Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her1381 39 000,00 Finanční úřad - Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z
Daň z nemovitých věcí1511 700 000,00 Finanční úřad - Daň z nemovitých věcí
Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu4111 98008 38 600,00 VOLBA PREZIDENTA - neinvestiční účelové dotace na úhradu výdajů
Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu4111 98043 20 000,00 Příjem: KOMPENZAČNÍ BONUS
Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta4112 74 900,00 Příspěvek státního rozpočtu na výkon státní správy na rok 2023,
Příjmy z pronájmu pozemků21311012 246 798,00 POZEMKY - Příjmy z pronájmu pozemků (pachtovné ZAS Úžice a
Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje21123319 100 000,00 VSTUPENKY (divadla, muzikály atp.) - příjem z prodeje = výdaje na
Přijaté neinvestiční dary23213399 1 000,00 DARY obci od fyzických nebo právnických osob na neinvestiční účely
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí21323613 40 000,00 PRONÁJMY SÁLŮ (Staňkovice, Smilovice) případně jiných nebytový
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí21323633 1 275,00 PLYNOVOD - pronájem roční GasNet, s.r.o. - Příjmy z pronájmu
Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.21193639 1 000,00 VĚCNÁ BŘEMENA dle smluv
Příjmy z prodeje pozemků31113639 12 000,00 POZEMKY - Příjmy z prodeje pozemků
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady23243723 52 000,00 TŘÍDĚNÍ ODPADU - EKO-KOM Fakturujeme kvartálně dle smlouvy č.
Příjmy z poskytování služeb a výrobků21113745 2 100,00 ÚDRŽBA ZELENĚ Příjmy z poskytování služeb - sečení a údržba
Příjmy z poskytování služeb a výrobků21115512 4 000,00 Sbor dobrovolných hasičů - náhrady za služby a energie
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí21325512 1 200,00 Sbor dobrovolných hasičů - nájem
Příjmy z poskytování služeb a výrobků21116171 1 000,00 Příjmy z poskytování služeb (dle sazebníku úhrad za poskytování
Příjmy z úroků (část)21416310 840,00 BANKOVNÍ ÚČTY - příjem kreditních úroků a bonusů
Příjmy z podílů na zisku a dividend21426310 100,00 DIVIDENDY - ZAS Úžice
Příjem z pojistných plnění23226320 30 000,00 PŘÍJMY: pojistné plnění při poškození veřejného osvětlení přepětím
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady23246409 1 000,00 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady jinde nezařazené
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Obec Staňkovice, IČO 00236446 KEO4 1.11.0 UR027

Schválený rozpis rozpočtu roku 2023

Par Pol N+Z+UZ NázevZJorg1 Schválený rozpočetorg2 Poznámka

Příjmy - dle 6 919 563,00
Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd:

Třída 1: Daňové příjmy 6 291 750,00

Třída 2: Nedaňové příjmy 482 313,00

Třída 3: Kapitálové příjmy 12 000,00

Třída 4: Přijaté dotace 133 500,00

Rozpočet schválil: Dne: 21.12.2022
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Obec Staňkovice, IČO 00236446 KEO4 1.11.0 UR027

Schválený rozpis rozpočtu roku 2023

Par Pol N+Z+UZ NázevZJorg1 Schválený rozpočetorg2 Poznámka

Výdaje Výpis dle
Nákup ostatních služeb51691014 5 600,00 1014/5169 umístění psa o kterého se majitel nepřihlásil - Pes, fena 15-
Ostatní osobní výdaje50212212 2 500,00 MÍSTNÍ KOMUNIKACE - osobní výdaje (DOPP atp.) údržba, úklid,
Nákup ostatních služeb51692212 33 600,00 MÍSTNÍ KOMUNIKACE - služby firem -  údržba, úklid, prohrnování
Opravy a udržování51712212 52 500,00 MÍSTNÍ KOMUNIKACE - služby firem - opravy a udržování
Stavby61212212 1 000 000,00 MÍSTNÍ KOMUNIKACE - případná výstavba nových částí místních
Poskytnuté náhrady51922223 30 000,00 BEZPEČNOST silničního provozu - dopravní značení na území obce
Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně53292292 48 790,00 MIKROREGION - příspěvek na zajištění ostatní dopravní obslužnosti
Nákup materiálu jinde nezařazený51392310 25 000,00 PITNÁ VODA / MATERIÁL opravy vodovodních rozvodů, čerpadlo
Nákup ostatních služeb51692310 50 000,00 PITNÁ VODA/ služby (případné zapůjčení cisteren, aj.)
Opravy a udržování51712310 30 000,00 OPRAVY a UDRŽOVÁNÍ zařízení související s pitnou/ užitkovou vodou
Stavby61212310 270 000,00 VODOVOD výdaje spojené se stavbou vodovodu přes obce Staňkovice
Nákup akcií62012310 2 500 000,00 VÝHLEDOVĚ plánovaný nákup AKCIÍ
Opravy a udržování51712321 100 000,00 ODPADNÍ VODY - škarpy, svody dešťových vod atp. - čištění, opravy
Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám54932321 200 000,00 ODPADNÍ VODY - PŘÍSPĚVKY OBCE občanům na zbudování ČOV v
Ostatní osobní výdaje50212341 5 000,00 Osobní výdaje/ odměny OPRAVA STUDNY v majetku obce Staňkovice,
Opravy a udržování51712341 10 000,00 STUDNY (obecní) - opravy a udržování
Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím53393111 40 000,00 MATEŘSKÉ ŠKOLY - dotace, dary na provoz a činnost související s
Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech50113314 5 900,00 KNIHOVNA - plat, osobní výdaje
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě50313314 1 464,00 KNIHOVNA - plat, sociální pojištění
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění50323314 550,00 KNIHOVNA - plat, Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
Knihy, učební pomůcky a tisk51363314 2 100,00 KNIHOVNA - nákup knih, publikací, učebních pomůcek atp. do
Nákup materiálu jinde nezařazený51393314 1 050,00 KNIHOVNA - Nákup materiálu jinde nezařazený
Ostatní osobní výdaje50213319 14 000,00 KRONIKA - plat, osobní výdaje
Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)51383319 100 000,00 VSTUPENKY (divadla, muzikály atp.) - výdej z nákupu = příjmy na
Nákup materiálu jinde nezařazený51393319 2 000,00 KRONIKÁŘKA - nákup materiálu, kancelářských potřeb
Služby školení a vzdělávání51673319 5 000,00 KRONIKÁRKA - školení a vzdělávání
Nákup materiálu jinde nezařazený51393322 5 000,00 zachování KULTURNÍCH PAMÁTEK (věnce k pomníkům (Staňkovice,
Opravy a udržování51713322 15 000,00 zachování KULTURNÍCH PAMÁTEK - opravy a udžování
Ostatní osobní výdaje50213399 2 100,00 KULTURA - osobní výdaje (DOPP)
Nákup ostatních služeb51693399 20 000,00 KULTURA - služby firem (focení, příprava, úklid, ostraha, atp.)
Věcné dary51943399 30 000,00 KULTURA, S.P.O.Z - věcné dary, jubilea, dárkové balíčky
Dary obyvatelstvu54923399 22 000,00 KULTURA - finanční dary (dětem při vítání občánků, fyzickým osobám -
Drobný hmotný dlouhodobý majetek51373421 10 000,00 DĚTSKÉ HERNÍ PRVKY nákup majetku - využití volného času dětí a
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Obec Staňkovice, IČO 00236446 KEO4 1.11.0 UR027

Schválený rozpis rozpočtu roku 2023

Par Pol N+Z+UZ NázevZJorg1 Schválený rozpočetorg2 Poznámka
Nákup materiálu jinde nezařazený51393421 10 000,00 nákup materiálu na hřiště (k dětským herním sestavám)
Elektrická energie51543631 300 000,00 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - spotřeba elektřiny (vyúčtování a zálohy)
Opravy a udržování51713631 250 000,00 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - opravy a udržování
Stavby61213631 250 000,00 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ, rozšíření a technické zhodnocení
Nákup ostatních služeb51693635 16 000,00 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE STAŇKOVICE - související služby
Ostatní osobní výdaje50213639 10 000,00 Komunální služby: Odměny/ osobní výdaje - opravy a udžování na
Nákup ostatních služeb51693639 10 000,00 Komunální služby: geometrické plány aj.
Opravy a udržování51713639 50 000,00 BUDOVY a PROSTRANSTVÍ v majetku obce - opravy a udržování
Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně53293639 4 870,00 MIKROREGION roční příspěvek na provoz Svazku obcí mikroregionu
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu53623639 3 000,00 Komunální služby: platby daní a poplatků státnímu rozpočtu (ověření
Budovy, haly a stavby61213639 200 000,00 BUDOVY a PROSTRANSTVÍ v majetku obce - stavební práce včetně
Pozemky61303639 12 000,00 POZEMKY -  nákup pozemků a související výdaje
Nákup ostatních služeb51693721 10 000,00 Sběr a svoz NEBEZPEČNÝCH odpadů
Nákup ostatních služeb51693722 390 000,00 Sběr a svoz KOMUNÁLNÍCH odpadů
Nákup ostatních služeb51693723 142 000,00 Sběr a svoz TŘÍDĚNÝCH/ostatních odpadů (jiných než nebezp. a
Ostatní osobní výdaje50213745 40 500,00 ÚDRŽBA PROSTRANSTVÍ - ostatní osobní výdaje, (DOPP) - Péče o
Drobný hmotný dlouhodobý majetek51373745 15 000,00 DHDM nákup techniky na údržbu veřejné zeleně
Nákup materiálu jinde nezařazený51393745 35 000,00 ÚDRŽBA PROSTRANSTVÍ - nákup materiálu, hnojivo, pesticidy atp. -
Pohonné hmoty a maziva51563745 24 000,00 ÚDRŽBA PROSTRANSTVÍ - PHM pohonné hmoty (nafta, benzin)
Nákup ostatních služeb51693745 160 000,00 ÚDRŽBA PROSTRANSTVÍ - služby firem (mulčování, prořez větví,
Opravy a udržování51713745 37 000,00 Zahradní technika opravy a udržování (servisní opravy traktor Kubota a
Neinvestiční transfery spolkům52224379 10 000,00 DARY - Neinvestiční transfery spolkům - (např. při individuálním
Ochranné pomůcky51325213 5 000,00 KRIZOVÁ OPATĚNÍ (Koronavirus, Covid-19, aj.) - ochranné pomůcky
Léky a zdravotnický materiál51335213 17 000,00 "KORONAVIRUS / Covid-19 / Sars-CoV-2" Léky a zdravotnický
Drobný hmotný dlouhodobý majetek51375213 10 000,00 KRIZOVÁ OPATĚNÍ (Koronavirus, Covid-19, aj.) - DHDM
Nákup materiálu jinde nezařazený51395213 9 000,00 KRIZOVÁ OPATĚNÍ (Koronavirus, Covid-19, aj.) - nákup materiálu
Drobný hmotný dlouhodobý majetek51375512 25 000,00 POŽÁRNÍ OCHRANA - nákup majetku - (SDH) dobrovolná část -
Nákup materiálu jinde nezařazený51395512 5 000,00 POŽÁRNÍ OCHRANA - nákup materiálu - (SDH) dobrovolná část -
Opravy a udržování51715512 60 000,00 OPRAVY a UDRŽOVÁNÍ / Požární ochrana - dobrovolná část / opravy
Neinvestiční transfery obcím53215512 20 000,00 POŽÁRNÍ OCHRANA - smluvní platba SDH Rataje nad Sázavou  -
Ostatní osobní výdaje50216112 33 600,00 ODMĚNY  dle §8 členům komisí a výborů, kteří nejsou zastupiteli obce
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů50236112 867 570,00 ZASTUPITELÉ - ODMĚNY
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění50326112 81 600,00 ZASTUPITELÉ - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
Cestovné51736112 4 000,00 ZASTUPITELÉ - cestovné
Ostatní platy50196118 98008 8 000,00 VOLBA PREZIDENTA - REFUNDACE mezd členů OkrVK
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Obec Staňkovice, IČO 00236446 KEO4 1.11.0 UR027

Schválený rozpis rozpočtu roku 2023

Par Pol N+Z+UZ NázevZJorg1 Schválený rozpočetorg2 Poznámka
Ostatní osobní výdaje50216118 98008 16 000,00 VOLBA PREZIDENTA - odměny členů OkrVK, distribuce a příprava
Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem50396118 98008 2 000,00 VOLBA PREZIDENTA - REFUNDACE mezd členů OkrVK - sociální a
Ochranné pomůcky51326118 98008 2 000,00 VOLBA PREZIDENTA - ochranné pomůcky
Nákup materiálu jinde nezařazený51396118 98008 2 000,00 VOLBA PREZIDENTA - nákup materiálu, kancelářské potřeby
Poštovní služby51616118 98008 1 000,00 VOLBA PREZIDENTA - Poštovní služby/ poštovné
Cestovné51736118 98008 1 000,00 VOLBA PREZIDENTA - Cestovné (školení, přenosná volební schránka)
Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech50116171 640 000,00 ZAMĚSTNANCI - platy
Ostatní osobní výdaje50216171 40 000,00 ZAMĚSTNANCI - platy (DOPP) administrativní práce  pro OÚ, atp.
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě50316171 196 700,00 ZAMĚSTNANCI - sociální pojistné hrazené zaměstnavatelem
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění50326171 72 000,00 ZAMĚSTNANCI - zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem
Povinné pojistné na úrazové pojištění50386171 3 300,00 ZAMĚSTNANCI - úrazové pojištění
Knihy, učební pomůcky a tisk51366171 5 000,00 OBEC - Knihy, učební pomůcky a tisk
Drobný hmotný dlouhodobý majetek51376171 50 000,00 OBEC - Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Nákup materiálu jinde nezařazený51396171 70 000,00 OBEC - Nákup materiálu jinde nezařazený
Plyn51536171 300 000,00 OBEC - spotřeba plynu budovy Staňkovice č.p.30 a Smilovice čp.13
Elektrická energie51546171 125 000,00 OBEC - spotřeba elektřiny (zálohy a vyúčtování) v obci (mimo
Poštovní služby51616171 1 600,00 OBEC - poštovné
Služby elektronických komunikací51626171 2 400,00 OBEC - měsíční platby za služby pro EZS na OÚ Staňkovice,
Služby školení a vzdělávání51676171 8 000,00 ZAMĚSTNANCI - Služby školení a vzdělávání
Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi51686171 70 000,00 OBEC - Zpracování dat a související práce (ALIS, Mapotip, Obce
Nákup ostatních služeb51696171 60 000,00 OBEC - Nákup ostatních služeb (rozhlasové poplatky, revize, atd.)
Opravy a udržování51716171 50 000,00 OBEC - Opravy a udržování majetku obce
Programové vybavení51726171 10 500,00 OBEC - nákup programového vybavení
Cestovné51736171 4 000,00 ZAMĚSTNANCI - cestovné
Pohoštění51756171 3 000,00 OBEC - pohoštění
Ostatní nákupy jinde nezařazené51796171 8 000,00 OBEC - Členské příspěvky (roční) pro Svaz měst a obcí České
Neinvestiční transfery obcím53216171 4 000,00 OBEC - Město Uhlířské Janovice, úhrada za služby dle smlouvy o
Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně53296171 7 500,00 MIKROREGION Odběry novin od Svazku obcí mikroregionu
Náhrady mezd v době nemoci54246171 14 000,00 ZAMĚSTNANCI - Náhrady mezd v době nemoci (neschopenky)
Budovy, haly a stavby61216171 30 000,00 OBEC - stavby a rekonstrukce v budovách v majetku obce
Služby peněžních ústavů51636310 5 000,00 PLATBY POPLATKŮ z bankovních účtů (vedení účtu, transakce,
Služby peněžních ústavů51636320 50 000,00 POJIŠTĚNÍ - majetek obce, povinné ručení (Kubota, WTC Portýr atd.),
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu53626399 100 000,00 Daň z příjmů právnických osob za obec Staňkovice výdej=příjem na
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Obec Staňkovice, IČO 00236446 KEO4 1.11.0 UR027

Schválený rozpis rozpočtu roku 2023

Par Pol N+Z+UZ NázevZJorg1 Schválený rozpočetorg2 Poznámka

Výdaje - dle 9 718 294,00
Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd:

Třída 5: Běžné výdaje 5 456 294,00

Třída 6: Kapitálové výdaje 4 262 000,00

Rozpočet schválil: Dne: 21.12.2022
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Obec Staňkovice, IČO 00236446 KEO4 1.11.0 UR027

Schválený rozpis rozpočtu roku 2023

Par Pol N+Z+UZ NázevZJorg1 Schválený rozpočetorg2 Poznámka

Financování Výpis dle
Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn8115 2 798 731,00 FINANCOVÁNÍ, použití položky 8115 = schodkový rozpočet, výdaje

Financování - dle 2 798 731,00

Rozpočet schválil: Dne: 21.12.2022

Návrh rozpočtu obce Staňkovice na rozpočtový rok 2023 vyvěšen na úřední desce u OÚ Staňkovice č.p.30 a zároveň způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese https://stankovice.com/uredni-deska/ v termínu od
05.12.2022 do 21.12.2022. Schválený rozpočet obce Staňkovice na rok 2022 bude vyvěšen do 30 dnů po schválení zastupitelstvem obce na zasedání dne 21.12.2022 po celou dobu jeho platnosti, minimálně do schválení
nového rozpočtu na další období. Zároveň je do listinné podoby těchto dokumentů možno nahlédnout v úřední hodiny na OÚ Staňkovice, č.p.30, PSČ:28504.

Poznámka

Počet záznamů: 133
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