Rozpočet MČ Praha - Zličín na rok 2003
Příjmy (v tis.Kč)
Správní poplatky ........................ 900

(výnos ze správních poplatků z hracích automatů
po odvodu Fin.úřadu, ověřování, rozhodnutí,
přihlášení k trvalému pobytu, ryb.lísky apod.)

Poplatek ze psů .......................... 115

(vybírá se dle vyhlášky)

Poplatek za rekreač.pobyt ........... 30

(penzion Eva, Klima)

Poplatek za veř. prostranství ..... 300

(stánky, tržiště u metra, ostat.zábory)

Poplatek ze vstupného …………

1

(vybírá se dle vyhlášky)

Místní poplatek za výherní
hrací přístroje …................….… 520
automaty)

(výnos z místních poplatků za hrací

Daň z nemovitosti ................... 2 700

(přerozděluje MHMP)

Neinvestiční dotace ze SR ......... 161
Neinvestiční dotace od
MHMP .................................... 4 858

(je určena školství dle počtu žáků a na správu dle
počtu obyvatel)
(dotační vztahy k městské části)

Převod z hospodář.činnosti .… 7 189

(posílení rozpočtu z hospodářské činnosti)

Převody z fondu rezerv……… 3 488

(posílení rozpočtu z Fondu rezerv a

rozvoje)
Převody ze soc.fondu .......…..... 295

(převod ze sociálního fondu do rozpočtu na
základě statutu MČ)

Silnice ..................................….... 25

(úklid zastávek DP)

Školství …………………..…… 180
družiny ZŠ)

(příspěvky od rodičů za žáky MŠ a

Hřbitovní poplatky ........................ 20

(pronájem místa na hřbitovech)

Přijaté nekapitálové příspěvky … 200

(příspěvky z výherních hracích automatů
na veřejně prospěšnou činnost)

Přijaté sankční platby …………… 5

(sankční platby a pokuty komise veř.pořádku)

Příjmy z úroků .......................….. 280
(úroky základního běžného účtu)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Rozpočet příjmů MČ Praha-Zličín celkem činí:
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Výdaje (v tis.Kč)
Silnice ........................................ 620
odstav.plochy

(opravy komunikací a chodníků,
pro popelnice v ul. Mladých)

Pitná voda ………...................... 20

(drobné opravy - vodovod)

Školství ……………………… 1890

(dotace příspěvkové organizaci ZŠ - MŠ a
projekční činnost na Rekostrukci kuchyně ZŠ a
MŠ)

Záležitosti školní a předškolní
výchovy ………………….…… 10

(úhrada neinvestičních výdajů za žáky, docházejících do škol v jiných regionech)

Záležitosti kultury ..........…....... 325

(nákup knih do knihovny, správa knihovny, distribuce Zpravodaje, správa klubu důchodců,
kulturní akce pro staré občany a děti, ost.kulturní
akce pro občany)

Tělovýchovná činnost …… ...… 513

(drobné opravy tělových.zařízení, zpracování
studie pro realizaci
umělého trávníku,
dofinancování investiční akce Hřiště-Sobín a
vypracování studie hřiště pro skateboard)

Bytové hospodářství ………… 400

(projektová dokumentace na půdní vestavbu bytů,
posudek na investiční záměr zhodnocení domů
v ul. Mladých)

Hřbitovy ............................….... 544

(údržba hřbitovů ve Zličína a Sobíně a jejich
správa, studie na záměr rozšíření hřbitovů)

Komunální služby ............…...… 75

(dohody o prac.činnosti na topičské práce
v budově MÚ a čp.244, správa dětského hřiště u
ZŠ a MŠ, správa hřiště Sobín)

Péče o vzhled obce a veřejnou
zeleň ………………………… 3 078

(celková údržba zeleně, úklid obce včetně zimní
údržby, údržba pískovišť, odborná péče o keřové
porosty a stromy, chemické ošetření lokalit
s bolševníkem a křídlatkou, likvidace psích
exkrementů, sadové úpravy, keřová výsadby,
studie na záměr Centrální park, revitalizaci
Motolského potoka, generel cyklostezek, výsadba
dubové aleje u Dolejšáku a alej podél cesty
Sobín-Hostivice)

Sociální péče .....................….... 300

(výdaje za sociální služby pro potřebné občany
naší MČ)

Policie ……………………….... 30

(výdaje spojené s nákupem materiálu a drobného
hmot.majetku pro služebnu městské policie ve
Zličíně)

Požární ochrana .......……......... 474

(činnost dobrovolného hasičského sboru)

Činnost místní správy
a samosprávy ........................... 8009

(Činnost zastupitelského orgánu MČ a činnost
místní správy. Výdaje v této skupině jsou
spojené s vlastní správní činností ÚMČ jako
správního orgánu i jako orgánu zabezpečujícího
činnost míst.zastupitelstva. Provozní náklady
ÚMČ, mzdy zaměstnanců, odměny zastupitelů,
analýzy a studie, poplatky kat.úřadu, odvody soc.
a zdrav. pojištění, pojistné majetku MČ,
konzultační, poradenské a právní služby včetně
zastupování ve sporech, auditorská činnost,
služby zpracování dat, příspěvky nadacím
odsouhlasených radou a zastupitelstvem MČ,
granty na podporu činnosti pro volný čas dětí a
mládeže, a další činnosti vyplývající ze zákonů
pro MČ a projekční činnost na záměr Přístavba
ÚMČ)

Pojištění ………………… ……….. 15

(povinné ručení vozidel MČ)

Převody do soc.fondu ……………. 270

(tvorba soc.fondu dle statutu MČ)

Převody do fondu rezerv ……...….. 4694

(převod rozdílu prodejní ceny a zůstatkové ceny
privatizovaných domů ul.Vsetínská, který je
součástí hosp.výsledku zdaňované (hospodářské)
činnosti za rok 2002)
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