
                III. Návrh rozpočtu obce Albrechtice na rok 2019

Návrh rozpočtu obce Albrechtice je sestaven jako schodkový. Schodek bude vyrovnán zůstatkem finančních prostředků

z předchozího roku, tj. roku 2018. Rozsáhlá investiční akce bude krytá dlouhodobým investičním úvěrem ve výši 37mil. Kč.
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Příjmy tvoří :  Daňové příjmy, poplatky, transfery a nedaňové příjmy, jež tvoří příjmy z vlastní činnosti. 

Příjmy jsou plánovány dle vývoje v letech 2017 a 2018. 

V položce 4116 je rozpočtován příjem z dotace od Úřadu práce na pracovníky VPP ve výši 60.000,00 Kč.

P ř í j m y           (v tis. Kč) Skutečnost Rozpočet Skutečnost NÁVRH

2017  po úpravě 2018 k 31.10.2018 2019

A)Příjmy daňové, poplatky, transfery

Daně        1111 Daň z příjmů fyz.osob placená plátci 10 613 10 000 9 711 10 200

1112 Daň z příjmů fyz.osob placená poplatníky 547 580 167 300

1113 Daň z příjmů fyz.osob vybíraná srážkou 984 1 000 930 1 000

1121 Daň z příjmů právnických osob 10 478 10 000 8 556 10 000

1122 Daň z příjmů práv.osob za obec 505 500 265 800

1211 Daň z přidané hodnoty 21 255 23 000 19 891 23 000

1511 Daň z nemovitosti 1 418 1 400 1 224 1 400

Daňové příjmy celkem 45 800 46 480 40 744 46 700

Příjmy celkem Výdaje celkem 114 607

Financování v tis. Kč

Saldo

Konsolidační položky

Konsolidační položky

64 502

49105

0

1 000Vlastní příjmy

Příjmy v tis. Kč Výdaje v tis. Kč

Daňové příjmy

Poplatky

Přijaté transfery

Běžné výdaje 

Kapitálové výdaje

Rezerva
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Poplatky 1334 Odvod za odnětí půdy ze zem.půd.fondu 72 0 42 70

1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 35 0 3 3

1340 Poplatky za odstraňování komunálních odpadů 1 825 1 800 1 768 1 800

1341 Poplaty za psy 92 90 90 90

1343 Poplatky za veřejné prostranství 12 10 8 10

1356 Příjmy z úhrad za dobývání nerostů 46 1 570 1 508 500

1361 Správní poplatky 162 165 129 165

1381 Daň z hazardních her 197 140 225 200

Poplatky celkem 2 441 3 775 3 773 2 838

Transfery  4111 Neinv.přijaté transfery ze všeob.pokl.správy SR 82 209 209 0,00

4112 Neinv.transfer ze SR v rámci souhr.dotač.vztahu 1 827 1 895 1 579 1 800,00

4116 Ostatní neinv. transfery ze státního rozpočtu 1 466 2 300 699 60,00

Transfery celkem 3 375 4 404 2 487 1 860

A) C E L K E M  51 616 54 659 47 004 51 398

Nedaňové příjmy Skutečnost Rozpočet Skutečnost NÁVRH

B) Vlastní příjmy 2017  po úpravě 2018 k 31.10.2018 2019

§            2212 Silnice 110 115 115 0

2310 Pitná voda 157 140 110 125

2321 Odvádění a čištění odpadních vod 89 70 98 90

3314 Činnosti knihovnické 21 345 338 20

3319 Ostatní záležitosti kultury 19 11 15 14

3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 29 31 29 31

3412 Sportovní zařízení v majetku obce 39 0 0 0

3599 Ostatní záležitost ve zdravotnictví 707 710 567 660

3612 Bytové hospodářství 3 352 3 200 2 797 3 200

3613 Nebytové hospodářství 473 480 435 480

3632 Pohřebnictví 37 20 29 20

3633 Výstavba a údržba míst.inž.sítí 94 50 38 50

3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 422 400 304 400

5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 16 9 14 9

6171 Činnost místní správy 73 14 20 15

6310 Příjmy z finančních operací  104 95 18 95

B) C E L K E M 5 742 5 690 4 927 5 209
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C) Konsolidace příjmů

4134 Převod z BÚ do sociálního fondu 377 446 340 500,00

4139 Převody ze sociálního fondu na BÚ 377 446 120 500,00

C) C E L K E M 754 892 460 1 000

A)+ B) + C)  PŘÍJMY CELKEM 58 112 61 241 52 391 57 607

Konsolidace příjmů

Konsolidační položky sumarizují převody prostředků mezi vlastními zdroji navzájem, a to mezi 

běžným účtem a sociálním fondem obce.

Ve stejné výši jsou tyto prostředky rozpočtovány jak v příjmové části, tak i ve výdajové části.

Výdaje 
Návrh výdajové části rozpočtu je ve výši 114,607mil. Kč. Rozpočet výdajů tvoří především provozní výdaje, příspěvky a transfery.

V rozpočtu jsou zahrnuty jen některé investiční výdaje.

Přílohou je samostatná  tabulka investic. Jedná se o materiál referentů investic.

Celkový objem výdajů vychází z požadavků jednotlivých správců kapitol, z dlouhodobě uzavřených smluv, z možností a priorit obce 

a s ohledem na skutečnost roku 2018.

V ý d a j e           (v tis. Kč) Skutečnost Rozpočet Skutečnost NÁVRH z toho - investice rok 2018

2017  po úpravě 2018 k 31.10.2018 2019 Rozpočet Po úpravě Skutečnost

A) Výdaje 

§            1014 Ozdravování hospodářských zvířat 301 284 142 289

2212 Silnice 10 074 16 248 7 436 12 139 7 780 8 719 2208

2292 Dopravní obslužnost 2 877 3 120 2 958 3 200

2310 Pitná voda 197 690 103 200

2321 Odvádění a čištění odpadních vod 209 1 500 441 2 033 1 200 900 282

3113 ZŠ a MŠ s polským vyuč. jazykem, Školní 11 1 127 1 127 930

3113 Základní škola a Mateřská škola, Školní 20 4 000 4 000 3 871

3113 Průt. dotace pro ZŠ a MŠ s pols.vyuč.jazykem 0 187 187 0

3144 Školy v přírodě - ozdravný pobyt 0 0 0 768

3239 Záležitosti zájmového studia 3 6 2 4
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3314 Činnosti knihovnické 652 1 653 1 155 865

3319 Ostatní záležitosti kultury 998 1 360 1 084 1 344

3329 Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědic. 40 250 250 0

3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků  171 210 159 210

3399 Ostatní záležitosti kultury, církví    (SPOZ) 78 170 65 141

3412 Sportovní zařízení v majetku obce 1 049 1 215 970 1 287 230 230 266

3429 Ost.zájmová činnost 1 402 1 605 1 605 1 000 0 600 0

3599 Ostatní činnost ve zdravotnictví 364 510 377 611

3612 Bytové hospodářství 2 899 3 310 2 952 4 349 200 200 0

3613 Nebytové hospodářství 636 1 615 1 411 37 501 2 100 1 305 1246

3631 Veřejné osvětlení 1 602 3 755 888 1 440 3 200 2 705 0

3632 Pohřebnictví 90 2 021 1 203 475

V ý d a j e           (v tis. Kč) Skutečnost Rozpočet Skutečnost NÁVRH z toho - investice rok 2018

2017  po úpravě 2018 k 31.10.2018 2019 Rozpočet Po úpravě Skutečnost

3633 Výstavba a údržba inž. sítí 6 80 0 0 80 80 0

3635 Územní plánování 18 150 91 150

3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 4 177 5 704 4 483 4 500

3745 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 1 690 1 750 639 1 848

4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodinám 43 55 17 60

4359 Ostatní služby a čin. v oblasti soc.péče 49 70 50 80

5212 Ochrana obyvatelstva 0 0 0 150

5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 2 118 2 590 2 000 2 644

5512 Požární ochrana 1 111 1 150 757 8 459

6112 Zastupitelstvo 1 635 2 400 1687 3 861

6115 Volby do zastupitelstev ÚSC 0 112 35 0

6118 Volby prezidenta republiky 0 97 89 0

6171 Činnost místní správy 10 964 14 790 10 950 16 243 1 400 910 820

6310 Výdaje z finančních operací 35 55 46 50

6399 Ostatní finanční operace  52 974 268 1 600

6402 Vratky transferů 4 127 126 9

6409 Ostatní činnosti REZERVA 0 11 461 0 1 296

A) C E L K E M 45 544 86 401 49 753 113 607 16 190 15 649 3 291
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B) Konsolidace výdajů

6330 5342 Tvorba sociálního fondu 446 446 340 500

6330 5345 Převody vlast.rozp.účtu soc.fondu, BÚ 446 446 120 500

B) C e l k e m 892 892 460 1 000

A) + B) VÝDAJE CELKEM 46 436 87 293 50 213 114 607 16 190 15 649 3 291

Konsolidace výdajů

Konsolidační položky sumarizují převody prostředků mezi vlastními zdroji navzájem. Mezi běžným 

účtem a sociálním fondem obce.

Ve stejné výši jsou tyto prostředky rozpočtovány jak v příjmové části, tak ve výdajové části.

F i n a n c o v á n í    (v tis. Kč) Skutečnost Rozpočet Skutečnost NÁVRH
Položka 2017  po úpravě 2018 k 31.10.2018 2019

8115 Změna stavu krátkod. prostř. na bank. účtech 26 053 -2 091 20 000
8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 0 0 37 000

 C E L K E M 0 26 053 -2 091 57 000

Saldo příjmů a výdajů doplňuje financování ve výši 57 mil. Kč. V položce 8115 je zapojen předpokládaný zůstatek finančních prostředků

z roku 2018. V položce 8123 je zapojen přijatý investiční úvěr na rekonstruci budovy Dělnického domu ve výši 37 mil. Kč.

Zpracovala: Ing. Renáta Jančová

Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2019

Příjmy

Daňové příjmy -  jsou stěžejní částí příjmu rozpočtu. Výpočet daňových příjmů se řídí zákonem o rozpočtovém určení daní a vychází ze 

                            skutečnosti a vývoje minulých let a výhledu příštího období.

Poplatky  - největší podíl v této části tvoří příjem poplatku (1,8 mil.Kč) za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 

                   a odstraňování komunálních odpadů (v tabulce jen sběr a svoz komunálních odpadů). Tento poplatek platí fyzické osoby, které

                   mají v obci trvalý pobyt nebo rekreační stavbu. Místní poplatek činí 500 Kč na 1 osobu a rok. Dále je to poplatek ze psů. Držitel

                   psa staršího 3 měsíců hradí v základní sazbě 1 200 Kč / rok v bytovém domě (důchodci 200 Kč) a 100 Kč v rodinném domě.
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                   Správní poplatky vychází ze sazebníku který je přílohou zákona č.634/2004 Sb. o správních poplatcích, správní orgán je dále

                   zmocněn ke stanovení výše poplatku (svatební obřady). Správním poplatkem je např. poplatek za ověřování listin a podpisů,

                   za změnu trvalého pobytu, za vydání stavebního povolení apod. Dalším příjmem poplatkové části rozpočtu je daň z hazardních

                   her a nově i příjmy z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce. Ostatní poplatky jsou nahodilými příjmy.

Transfery - přijaté transfery jsou po daňových příjmech druhým největším zdrojem příjmů obce. Pro rok 2019 je rozpočtován neinvestiční

                   transfer ze státního rozpočtu v rámci souhrného dotačního vztahu (položka 4112). Výše tohoto transferu je každý rok stanovena

                   v příloze k zákonu o státním rozpočtu, účetní jednotky na ni mají zákonem stanovený nárok a obci je zasílána v poměru 1/12 

                   každý měsíc. Obec ma uzavřenou smlouvu na dotaci z úřadu práce na veřejně prospěšné práce. Tento příjem je do rozpočtu, 

                  stejně jako výdaj na tento účel, zapojen postupně -  v souladu s pravidly pro rozpočet obce  až v roce 2019 (položka 4116) . 

Nedaňové příjmy - příjmy z vlastní činnosti - obsah vlastních příjmů se zpravidla každoročně opakuje. 

§ 2310 Příjmy za úhradu vody občanů z lokality Zámostí, Klepoč a Pizzerie (tuto část vodovodů nemá SmVak v pronájmu 

a voda je fakturována obci), dále příjem z pronájmu vodovodů SmVaKu.

§ 2321 Příjmy za úhradu pronájmu kanalizací SmVaku.

§ 3314 Příjmy za půjčovné knih a kopírování.

§ 3319 Příjmy za prodej turistických známek, za pronájem sálu Dělnického domu.

§ 3349 Příjmy za inzerci v Albrechtických listech.

§ 3599 Příjmy za služby a nájem ve zdravotním středisku.

Příjmy jsou částečně sníženy z důvodu ukončení nájmu dětské lékařky.

§ 3612 Příjmy za služby a nájem v bytových domech - ul. Hornická, Bělehradská, DPS, ul.Školní.

§ 3613 Příjmy za služby a nájem v nebytových prostorách - budova 501, Zámostí, Drobné provozovny, TOP.

§ 3632 Příjmy za úhradu hrobových míst a za pronájem a služby smuteční síně.
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§ 3633 Příjmy za věcná břemena  na základě uzavřených smluv mezi obcí a ČEZ.

§ 3722 Příjmy za sběr a svoz komunálního odpadu od podnikatelů na území obce, od firmy EKO-KOM za tříděný odpad.

§ 5311 Příjmy za pokuty uložené obecní policií.

§ 6171 Příjmy za kopírování, pronájem pozemku (Česká pošta, Lesy ČR, předzahrádky).

§ 6310 Příjmy z přijatých úroků z běžného účtu u České spořitelny a příjmy z dividend (SmVak a Depos).

Výdaje 
§ 1014 Výdaje na léky a zdravotnický materiál, poplatek za odchyt, lékařské ošetření a pobyt psů odchycených na území obce 

a umístěných v útulku, krmivo pro kočky, částečný podíl na očkování psů (50,-Kč/pes).

§ 2212 Výdaje na mzdy za stálé pracovníky zařazené v této kapitole (za pracovníky vykonávající veřejně prospěšné práce budou 

mzdové prostředky zapojeny dle pravidel k rozpočtu 2019 v průběhu roku), dále výdaje na ochranné pomůcky, posypový 

materiál, opravy cest a chodníků, dopravní značení v obci, úklid silnic a chodníků, výdaje spojené s provozem komunálního

vozu. Výdaje zatím neobsahují hlavní investiční akce, pouze tyto:

Pro rok 2019 rozpočtovány investice  ve výši 2 550tis.Kč, a to :

* Výkupy pozemků  - v souvislosti s plánovaným zpevněním ploch a výhyben na ul. Bělehradské, Písečné - 250tis. Kč.

* Chodník ul. Hornická I. Etapa - projekt 250tis. Kč, org 5820

* Chodník ul. Obecní II. Etapa - projekt 250tis. Kč, org 5821

* Chodník ul. Hlavní II. Etapa - projekt 650tis. Kč, org 5822

* Úprava zpevněné plochy u objektu č.p.11 ul. Školní - Albrechtík 700tis. Kč, org 5824

* Oprava MK ul. Bělehradská - Jarní -projekt+realizace 1 700tis. Kč, org 5826

* Rozšíření komunikace - výhybny na MK ul. Pardubická - projekt 50tis. Kč, org 5905

* Pořízení malotraktoru vč. příslušenství 400tis. Kč, org 5910

§ 2292 Výdaje na dopravní obslužnost -  provoz linky č. 402 Havířov (ČSAD 3.062tis.Kč), dopravní obslužnost z MSK 120tis.Kč.

Stránka 7



§ 2310 Výdaje na spotřebu vody v RD lokalitě Zámostí, Klepoč a Pizerie (následně se jim spotřeba vody fakturuje - viz stejná

kapitola v příjmové části), dále na rozbor pitné vody, opravy. 

§ 2321 Výdaje zejména na investiční akce, případné drobné opravy, monitorovací zprávy k nově vybudované kanalizaci a výdaje 

na věcná břemena na kanalizační řád Paseky - Stonavská.

Rozpočet obsahuje základní výdaje na rozbory, monitorovací zprávy a základní opravy.

Pro rok 2019 rozpočtovány investice  ve výši  530tis. Kč, a to :

* Odkanalizování objektu č.p.698 a 714 - projekt 150tis. Kč, org 5827

* Rekonstrukce kanalizace ul. Hornická 150tis. Kč, org 5828

* Řešení odvodnění objektu č.p.501 ul. Kostelní - déšť.- projekt 80tis. Kč, org 5904

* ČOV Nový Svět - realizace 150tis. Kč, org 5205

§ 3113 Příspěvek na provoz oběma příspěvkovým organizacím. Výdaje stanoveny dle požadavků jednotlivých škol. 

§ 3239 Příspěvek občanům s trvalým pobytem v Albrechticích na univerzitu 3.věku.

§ 3314 Výdaje na knihovnu - mzdy, nákup knih, služby spojené s údržbou softwaru, opravy, cestovné, vodu, plyn, el.energie, drobné 

dary v souvislosti s konáním akcí pro děti v knihovně. 

§ 3319 Mzdové výdaje na zaměstnance zajišťující provoz sálu Dělnického domu a kronikářku, materiál, opravy a služby, pronájem

WC v rámci konání  kulturních akcí. V rozpočtu zahrnut výdaj na zhotovení kalendářů pro rok 2020 do domácností,

výdaje na zajištění kulturních akcí včetně pohoštění - ples, Duatlon, Albrechtická pouť, vánoční koncert, rozsvěcování 

vánočního stromu, den učitelů, zahájení a ukončení školního roku, kladení věnců, účast na Štítu Albrechtic, vysílání televize

POLAR, viz. Tabulka ROZPIS KULTURA 2019

§ 3349 Výdaje na grafické zpracování , tisk a roznášku Albrechtických listů.

§ 3399 Výdaje na SPOZ - nově výdaje na životní jubilea občanů starších 70-ti let, dále vítání občánků, zlatých svateb, nejlepším 

žákům na konci školního roku a dětem - předškolákům. Jedná se zejména o věcné dary, pohoštění a fotodokumentaci 

těchto akcí, materiál a  květinovou výzdobu v obřadní síni.
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§ 3412 Náklady na zajištění provozu - mzdové náklady na pracovníka zajišťujícího údržbu fotbalového hřiště,  voda, palivo do

sekačky, služby telekomunikací, oprava a údržba nejen fotbalového hřiště ale i dětských hřišť v obci. 

Pro rok 2019  rozpočtovány investice  ve výši 125tis. Kč, a to :

*Regenerace volejbalového hřiště - 250tis. Kč.

* Dětská houpačka - 125tis. Kč, org 5907

§ 3429 Výdaj na transfery organizacím, které  zajištují zájmovou činnost a využití volného času.

§ 3599 Provozní výdaje na zdravotní středisko - voda, plyn a el.energie, opravy a služby, případné vratky z vyúčtování služeb.

Pro rok 2019  rozpočtovány investice  ve výši 100tis. Kč, a to :

*Instalace klimatizace objekt č.p.714 ZS- 100tis. Kč, org 5902

§ 3612 Provozní výdaje v bytových domech (ul. Hornická, Bělehradská a DPS) - voda, plyn, energie, služby a materiál, běžné opravy.

Dále jsou zde zahrnuty i výdaje na vyplacené úroky z kaucí občanů složených na byty v majetku obce a vratky z vyúčtování 

služeb.

Pro rok 2019 rozpočtovány investice ve výši 1 200tis. Kč, a to :

*Dům pro seniory - projekt - 1 200tis. Kč, org 5801

*Sanace bytového domu č.p.802-806 1 500tis. Kč, org 5825

§ 3613 Provozní výdaje v nebytovém hospodářství (Drobné provozovny, budova čp. 501, Kadeřnictví TOP, Zámostí a Dělnický dům).

Materiál, voda, plyn el.energie, služby a běžné opravy.

Pro rok 2019 rozpočtovány investice ve výši 37 000tis. Kč, a to :

*Rekonstrukce budovy Dělnického domu - 37 000tis. Kč, org 5702

§ 3631 Výdaje na el. energii veřejného osvětlení včetně údržby (opravy a práce s plošinou). Dále pronájem vánoční výzdoby.

§ 3632 Výdaje na provoz a údržbu hřbitovů a dřevěného kostela - el.energie, opravy a služby, výdaje na sociální pohřby

(29 tis.Kč). Rovněž jsiou začleněny výdaje na opravy interiéru kostela 150tis. Kč, opravy interiéru smuteční síně 40tis.Kč,

dále čištění pietních míst (20 tis. Kč), pronájem 2 mobilních WC (80 tis.Kč).

§ 3635 Výdaj na úpravu č.1  a č. 2. územního plánu obce Albrechtice dle předběžné kalkulace Urbanistického střediska.
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§ 3722 Běžné provozní výdaje - voda, el. energie, drobné opravy v areálu sběrného dvora. Stěžejním výdajem je výdaj za odvoz

odpadu v obci, dále pak nákup plastových pytlů, popelnic a odpadových nádob na sklo. 

§ 3745 Výdaje na zajištění údržby veřejné zeleně - mzdové náklady pracovníka na tomto úseku, materiál, sečení,ořez větví, náhradní

výsadba, benzín do sekaček - jejich opravy a údržba, ochranné pomůcky. Dále nákup několika laviček pro rozmístění

po obci .

§ 4339 Výdaje na jednorázové příspěvky pro sociálně potřebné občany a dary pro oceněné dárce krve.

§ 4359 Neinvestiční transfery pro organizace zajišťující sociální péči občanům (např.Slezská diakonie apod.).

§ 5311 Výdaje spojené se zajištěním obecní policie. Jedná se o mzdy, pracovní oděvy, provozní náklady služebny (materiál, voda, 

plyn, el.energie, telekomunikační služby). Další náklady jsou spojené s provozem a údržbou vozového parku. 

§ 5512 Provozní výdaje spojené s provozem JSDH. Především na nákup ochranných pomůcek, mzdové výdaje a výdaje spojené

s provozem a údržbou budovy požární zbrojnice a vozového parku. Jedná se o materiál, vodu, plyn, el.energii, opravy a

služby. Dále pak výdaje na PHM, pojištění, školení, cestovné a také věcné dary na jednotlivé akce, kterých se naše jednotka

účastní nebo sama pořádá. 

Pro rok 2019 rozpočtovány investice ve výši 7 000tis. Kč, a to :

* Pořízení nadstavby věže, tzn. stavební úpravy budovy has.zbrojnice - 200tis. Kč.

* Pořízení hasičské cisterny - 7 000tis. Kč, org 5911

§ 6112 Výdaje na činnost zastupitelských orgánů - především mzdové výdaje starosty, místostarosty, radních, zastupitelů, členů 

výborů a komisí. 

Výdaje spojené s činností ZO - materiál,opravy, pojištění, cestovné, pohoštění, výdaje spojené s užíváním telefonů.

§ 6171 Výdaje spojené s chodem obecního úřadu - mzdy pracovníků úřadu, pojištění majetku, služby pošt a telekomunikací, školení, 

nákup materiálu a knih, technického vybavení, údržba a programové vybavení apod.  Výdaje spojené s provozem a údržbou 

budovy obecního úřadu - voda, plyn, el. energie, služby, opravy, programové vybavení. Dalšími výdaji této oblasti jsou výdaje 

na příspěvky svazkům ve kterých má obec členství (SMOOK, Mikroregion T a Ž přehrady). Patří sem i výdaje ze soc. fondu. 

Zvýšené výdaje této kapitoly činí především investiční výdaje,  mzdové  a částečně provozní prostředky.

Pro rok 2019 rozpočtovány investice  ve výši 600tis. Kč, a to :

Stránka 10



*Pořízení osobního automobilu pro OÚ - 600tis. Kč, org 5912

§ 6310 Výdaje za bankovní služby České spořitelny a České národní banky, kde má obec vedeny své účty.

§ 6399 Výdaje na platby vyplývající z daňové povinnosti související s plátcovstvím daně z přidané hodnoty.

§ 6402 Finanční vypořádání minulých let. Vratka dotace z roku 2018.

§ 6409 V této kapitole jsou začleněny prostředky, které nebyly účelově rozděleny v rozpočtu - tedy slouží jako rezerva.

Tuto je možno do rozpočtu zapojit v průběhu roku.

Zpracovala: Ing. Renáta Jančová Dne: 19. 11. 2018

S přáním hezkého dne

Ing. Renáta Jančová

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit osobně nebo písemně ve lhůtě do 11. 12. 2018. Prosím občany, aby pro

případné připomínky a otázky kontaktovali finanční oddělení obecního úřadu Albrechtice paní Ing. Jančovou, telefon 607 043 778,

e-mail: financni@obecalbrechtice.cz.
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