Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2004
Příjmy (v tis.Kč)
Správní poplatky ........................ 900

Poplatek ze psů .......................... 117
Pobytové poplatky ………........... 40
Poplatek za veř. prostranství ..... 280
Poplatek ze vstupného …………

1

Místní poplatek za výherní
hrací přístroje …...................… 1 120

Daň z nemovitosti ................... 2 800
Neinvestiční dotace ze SR ......... 194
Neinvestiční dotace od
MHMP .................................... 5 647
Převod z hospodář.činnosti …… 946

(výnos ze správních poplatků z hracích automatů
po odvodu Fin.úřadu, ověřování, rozhodnutí,
přihlášení k trvalému pobytu, ryb.lísky apod.)
(vybírá se dle vyhlášky)
(penzion Eva, Klima)
(stánky, tržiště u metra, ostat.zábory)
(vybírá se dle vyhlášky)

(výnos z místních poplatků za výherní hrací
přístroje a výtěžek z této činnosti na veřejně
prospěšnou činnost)
(přerozděluje MHMP)
(je určena školství dle počtu žáků a na správu dle
počtu obyvatel)
(dotační vztahy k městské části)
(posílení rozpočtu z hospodářské činnosti)

Převody z fondu rezerv…….. 6 708

(posílení rozpočtu z Fondu rezerv a rozvoje)

Převody ze soc.fondu .......…..... 337

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

Silnice ..................................….... 30

(úklid zastávek DP)

Školství …………………..…… 170
družiny ZŠ)

(příspěvky od rodičů za žáky MŠ a

Přijaté sankční platby …………… 5
veř.pořádku)

(sankční platby a pokuty komise

Příjmy z úroků .......................….. 300
(úroky základního běžného účtu)
------------------------------------------------------------------------------------------------------Rozpočet příjmů MČ Praha-Zličín celkem činí:
19 595 tis. Kč

Výdaje (v tis.Kč)
Silnice ........................................ 820

(opravy komunikací)

Záležitosti pozemních
komunikací ……………..…….. 160

(realizace cyklostezek – projekční práce)

Pitná voda ………...................... 150

(demolice vodárny)

Školství ……………………… 1895

(dotace příspěvkové organizaci ZŠ - MŠ a úhrada
neinvestičních výdajů na žáky, docházejících do
škol v jiných regionech)

Kultura ............................…....... 499
knihovny, di-

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

Hřbitovy ............................….... 213

(údržba hřbitovů ve Zličína a Sobíně a jejich
správa)

Komunální služby .............…... 128

(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 ……………………....… 2 600

Sociální péče .....................….... 828

(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, prevence černých
skládek)
(výdaje za sociální služby pro potřebné občany
naší MČ)

Policie ……………………….... 10

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

Hasiči …..……........……......... 531

(činnost dobrovolného hasičského sboru a
dofinancování sušící věže)

Činnost místní správy
a samosprávy ........................ 11 386

(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, rekonstrukce a přístavba ÚMČ včetně
vybavení a vybavení domu s pečovatel.službou).
Pojištění ………………….……….. 16

(povinné ručení vozidel MČ)

Převody do soc.fondu ……………. 359

(tvorba soc.fondu dle statutu MČ)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rozpočet výdajů MČ Praha-Zličín celkem činí:
19 595 tis. Kč

