
Rozpo et      
v tis. K

Kapitálové p íjmy 1 617
žné p íjmy da ové 22 272
žné p íjmy neda ové 11 736
ijaté transfery 10 815

íjmy celkem: 46 440

žné výdaje 28 118
Akce m sta 20 108

Výdaje celkem: 48 226

íjmy roku 2012: 46 440
Výdaje roku 2012: 48 226

Výsledek hospoda ení roku z rozpo tových       
íjm  a výdaj -1 786

Financování - p evod z/do rezerv 1 786

Výsledek hospoda ení roku z ekonomických inn.
1 789

Kulturní za ízení 260
Vnit ní správa a místní hospodá ství 7 094
Zastupitelé uvoln ní a neuvoln ní 1 055
St edisko služeb 249

Mzdové prost edky celkem: 8 658

Rozpo et je sestaven jako schodkový ve výši 1.786 mil. K . Schodek bude pokryt z 
hospodá ského výsledku hospodá ské innosti.
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Z rozpo tových výdaj  na hrubé mzdové prost edky:

ROZPO ET m sta HEJNICE na rok 2012

íjmy:

Výdaje:



Rozpo et      
v tis. K

íjmy z prodeje pozemk 550
íjmy z prodeje stavebních pozemk 1 067
íjmy z prodeje nemovitosti 0
íjmy z prodeje ostatního majetku 0

Celkem: 1 617

Da  z nemovitosti 900
Da  z p idané hodnoty 9 000
Da  z p íjmu fyz. osob ze závislé innosti 3 500
Da  z p íjmu fyz. osob ze SV 100
Da  z p íjmu právnických osob 4 400
Da  z p íjmu fyz. osob z kapitálových výnos 350
Da  z p íjmu právnických osob za obce 1 600
Správní poplatky 260
Poplatek za rekrea ní pobyt 30
Poplatek z ubytovací kapacity 20
Poplatek ze ps 80
Poplatek ze užívání ve ejného prostranství 200
Poplatek ze provozovaný hrací p ístroj 400
Poplatek za komunální odpad 1 332
Odvoz z výt žku provozování hracích p ístroj 100

Celkem: 22 272

 

žné p íjmy da ové:

-2-

Kapitálové p íjmy:



Rozpo et      
v tis. K

Kino 200
Knihovna 20
Koupališt , kemp 100

bitovy 35
Bytové a nebytové hospodá ství 10 002
Pokuty 0

íjmy z úrok 300
Pronájem pozemk 190
Splátky p ek do FS 2
Za t íd ný odpad z Ekokomu 135
Pojistné události 0
Prodej drobného neupot ebitelného majetku 1
Úklid spole ných prostor v byt. domech 237
Hejnická pou  - dary 0
Hejnická pou  - vstupné 300

evod z povod ového konta - povod ové škody 214
Celkem: 11 736

Neinvesti ní p ijaté transfery ze stát. rozpo tu prost . kraje 2 006
Neinvesti ní p ijaté transfery od obcí za žáky školy 0
Neinv. p ijaté transfery od obcí - na innost klubu d chodc 1
Neinvesti ní p ijaté transfery ze stát. rozpo tu - ú ad práce 1 044

evod z ú tu cizích prost edk 1
Neinv. p ijaté transf. ze SR - MMR - lávky kostel, D ln.d m 5 688
Neinv. p ij. transf. ze SR - MMR - oprava lávek a propust 2 075
Neinv. p ij. transf. ze SR - volby do Zastupitelstva Kraje 0

Celkem: 10 815

ijaté transfery:
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žné p íjmy neda ové:



Rozpo et      
v tis. K

ísp vková organizace ZŠ a MŠ Hejnice 3 663
Kino 625
Knihovna 217
Kronika m sta 31
Divadelní p ístavba 14
Hejnický zpravodaj 3
Hasi i 394

stský ú ad 10 641
Da  z p íjmu právnických osob -obec 1 600
Zastupitelé uvoln ní a neuvoln ní 1 418
Dopravní obslužnost 260
Sbor pro ob anské záležitosti 22
Klub d chodc 31
Odpadové hospodá ství 2 170
Místní hospodá ství 1 480
Ve ejná zele 105

bitovy 3
Koupališt , kemp 161
Ve ejné osv tlení 570
Doprava, silnice 70
Skládka 5
St edisko bytového a nebytového hospodá ství 4 051
Úklid spole ných prostor v byt. domech 237
Sportovní areál u ZŠ, d tské h išt 15
Místnost ob . vybavenosti v p. 5 61
Finan ní vypo ádání r. 2011 0

ísp vek obcím na školství 0
Výdaje z FS 173

estupky 50
Teplo PO 0
Mikroregion Frýdlantsko - lenský p ísp vek 48
Volby do Zastupitelstva Kraje 0

Celkem: 28 118

žné výdaje:
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Rozpo et      
v tis. K

stský ú ad - server + SW - zabezpe ení a zálohování dat 170
Neinvesti ní p ísp vky 50
Hejnické oslavy 600

ísp vky na sport a volno asové aktivity 550
Rekonstrukce místních komunikací 800
Nová st echa na 2. MŠ 260
Nákup pozemku pod budovou kina 200
Projekt. dokument. kanalizace Hejnice - zprac. žádosti o dotaci 240
Územní plán m sta 390
Vodovod Zátiší 370
Výtah p. 533 810

tské h išt  - dokon ení 150
Ve ejné osv tlení - poslední etapa + z ízení osv tlení na B.Potok 260
Projekt rekonstrukce nové budovy ZŠ, zateplení a vým na oken 220
Projekt rekonstrukce zelen  1. a 2. MŠ 52
Vým na dopravního zna ení 200
Projekt na vým nu plastových oken p. 495, 514, 515 70
Slou ení školních jídelen k 31.8.2012 100
Projekt 3. MŠ - zm na vytáp ní, zateplení budovy a stropu 200

ísp vek Frýdlantské vodárenské jako podíl na dotaci 1 500
ísp vek Frýdlantské vodárenské na vodovod Skalní m sto 1 200

Plastová okna v p. 495, 514, 515 a výb rové ízení 1 300
OV Hejnice - pískový filtr a obnova erpadel 210

St echa na divadelní p ístavb  a okna 300
Projekt optimalizace MŠ 1 191
Povod ové škody - lávky pod kostelem a za D lnickým domem 6 401
Povod ové škody - oprava lávek a propust 2 314

Celkem: 20 108

Vypracovala: Jirounková Hana
Hejnice 23.11.2011

Za finan ní výbor:
Ing. Libor Štrom
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Kapitálové výdaje a akce m sta:



edseda výboru


