Návrh rozpočtu na rok

2011

Příjmy

Daňové příjmy
Položka
1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti …………………………400 000,1112 Daň z příjmu fyz. os.ze samostatně výdělečné činnosti …...……………….130 000,1113 Daň z příjmu fyz. os.z kapitálových výnosů …….…………………………. 40 000,1121 Daň příjmů právnických osob ………………………………………………450 000,1211 Daň z přidané hodnoty ……………………………………………………..850 000,1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu ………………………………...130 000,1341 Poplatek ze psů ………………………………………………………………..4 000,1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství ………………………………… 85 000,1361 Správní poplatky ………………………………………………………………3 000,1511 Daň z nemovitostí …………………………………………………………..150 000,___________________________________________________________________________

Daňové příjmy

2 242 000,-

Ostatní příjmy
Paragraf
2141 Vnitřní obchod. služby a cestovní ruch (pronájem motorest)……………… . 55 000,3639 Komunální služby,úz.rozvoj (pronájem,prodej pozemků) ………………..1 813 000,3722 Sběr a svoz komunálních odpadů (prodej popelnic) ……...…………… ….4 000,3725 Využívání a zneškod. komunál. odpadů (příspěvek za třídění) …….……….. 45 000,6171 Činnost místní správy (příjmy z prodeje zboží)……...………………… ……1 000,6310 Příjmy a výdaje z finančních operací (úroky na bank.účtech).…………… …50 000,6409 Ostatní činnost jinde nezařazené (honební společenstvo) ….…………… …. 2 000,____________________________________________________________________________
Ostatní příjmy
1 970 000,-

Příjmy celkem

4 212 000,-

8115 Financování ( z rezerv z minulých let)

2 835 000,-

Návrh rozpočtu na rok 2011

Výdaje

Paragraf
1014 Ozdrav.hosp.zvířat a zvl.veterinární péče ........................................................... 3 000,2141 Vnitřní obchod,služby a cest.ruch (náklady spojené s tržnicí) ……………… 33 000,2212 Silnice (stavby a údržba)…………………...…………………………….....1 080 000,2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací (chodníky)………………..…….1 901 000,2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě (dopravní značení) ……………………. ..20 000,2223 Silniční doprava (stroje, přístroje a ost. zařízení)……………………………...100 000,2339 Vodní toky a vodohospodářská díla (projekt dešť.kanal.,opravy). ……..…1 130 000,3111 Předškolní zařízení……………………………………………………………….50.000,3113 Základní školy………………………………………….…...………………….150 000,3341 Sdělovací prostředky (rozhlasové poplatky)….………………………………… 2 000,3399 Ostatní záležitosti kultury…………………..…………………………………. 28 000,3412 Sportovní zařízení v majetku obce ………………………………..…………...504 000,3421 Využití volného času dětí a mládeže ……………….. ….……………………. 36 000,3549 Ostatní zdravotnická péče (dotace zdravot. zařízení)…………....……………. 10 000,3631 Veřejné osvětlení (rozšíření VO a běžná údržba) ..……………………………385 000,3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. ………………………………………120 000,3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů ……………………………………………... 5 000,3722 Sběr a svoz komunálních odpadů ……………………………………………...150 000,2723 Sběr a svoz ostatních odpadů (tříděné odpady) ……………………………….120 000,3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň ………………………………………….. 325 000,5519 Ostatní záležitosti požární ochrany ……………………………………………. 4 000,6112 Zastupitelstva obcí ……………………………………………………………. 693 000,6171 Činnost místní správy(opravy OÚ)……………………………………… ….. 165 000,6310 Obecné příjmy a výdaje z financ. operací (bankovní poplatky) ………………... 8 000,6320 Pojištění funkčně nespecifikované ……………………………………………... 25 000,-

Celkem výdaje

Vyvěšeno: 26.11.2010
Sejmuto:

7 047 000,-

