Návrh rozpočtu na rok 2011
Příjmy :
Daň z nemovitosti
Daň z přidané hodnoty
Daň z příjmu právnických osob
Daň z příjmu fyzických osob (DZČ)
Daň z příjmu fyzických osob zvl. sazbou
Daň z příjmu fyzických osob-podnikatelé.
Správní poplatky
Poplatek ze psa
Poplatek za vypouštění odp.vod.
Komunální odpad
Dotace kraj,žák,OÚ
Neinv. náklady škola
BH nájem
Náhrada za třídění domovního odpadu
Pronájem pozemku
Pronájem nebytových prostor
Úroky z BÚ
Nahodilé příjmy
Úřad práce – VPP
KD provoz
Daň obec
Sociální fond

Příjmy celkem :

500.000,2.560.400,1.108.400,1.152.000,176.100,60.100,5.000,16.000,47.600,255.900,310.000170.000,510.000,45.000,6.500,36.700,5.000,25.000,21.600,102.000,55.000,30.000,-

7.198.300,-Kč

Výdaje:
Obecní les:
služby
OOV
Les celkem:
Silnice:

materiál
pohonné hmoty
služby
údržba
OOV
Silnice celkem :

10.000,3.000,13 000,10.000,25.000,240.000,-( sekání příkopů,
prohrnování sněhu )
250.000,25.000,550.000,-

Dopravní obslužnost - doprava osob

15.000,-

Odpadní vody:
opravy
materiál
vzorky
elektrika
OOV
služby
Odpadní vody celkem :

10.000,2.000,20.000,175.000,5.000,15.000,227.000,-

Dotace škole :
úroky z úvěru
elektrika
služby
dotace na provoz
mzdy učitelům

127.800,750.000,50.000,557.500,96.000,-

Škola celkem:

1.581.300,-

Knihovna:
OOV
příspěvek na knížky
Knihovna celkem:

3.000,13.500,16.500,-

Kronika:

3.000,-

Kulturní dům :
plyn
elektrika
údržba
voda

57.000,30.000,10.000,9.000,-

KD celkem:

106.000,-

SPOZ – vítání, důchodci,karneval:
materiál
občerstvení
dary
SPOZ celkem:
Tělocvična :

provoz
pojištění soc.
pojištění zdr.
plyn
elektrika
OOV
údržba
materiál
voda

1.000,22.000,10.000,33.000,107.000,27.000,9.000,78.300,16.000,5.000,5.000,10.000,1.000,-

služby
Tělocvična celkem :
Bytové hospodářství:

voda
elektrika
materiál
příspěvek
údržba
Bytové hospodářství celkem:

3.300,261.600,-

40.000,8.000,2.000,12.800,4.000,66.800,-

Veřejné osvětlení:
elektrika
údržba
Veřejné osvětlení celkem:

98.000,300.000,398.000,-

Komunální služby:
daň z převodu
dobrovolný svazek La
přestupky (Mě.Ú)
Komunální služby celkem :
Svoz komunálního odpadu:
svoz odpadu
materiál
Svoz komun.odpadu celkem:

2.000,16.000,6.000,24.000,-

320.000,14.000,334.000,-

Dětské hřiště

150.000,-

Hasiči:
materiál
údržba
elektrika
benzin
voda

1.600,1.200,21.000,1.500,500,-

Hasiči celkem:

25.800,-

Zastupitelstvo:
provoz
pojištění soc.
pojištění zdr.
cestovné
školení

518.700,109.700,46.700,30.000,20.000,-

Obecní zastupitelstvo celkem:

725.100,-

Obecní úřad:
provoz
OOV
sociální pojištění

624.000,50.000,174.500,-

zdravotní pojištění
povinné pojištění
ochranné pomůcky
noviny, knihy
drobný majetek
materiál
voda
elektrika
plyn
pohonné hmoty
poštovné
telefon
školení
služby
údržba
cestovné
občerstvení
dotace (OSA)
poplatek (SMO)
kolky
přísp.SF
Obecní úřad celkem :
Poplatek bance
Pojistka
Tvorba sociálního fondu
Daň za obec
Vyrovnání se státním rozpočtem (volby 2010)
Splátka úvěru

Výdaje celkem :

60.500,6.000,4.000,30.000,20.000,70.000,2.000,40.000,33.000,21.000,3.000,35.000,10.000,100.000,10.000,3.000,3.000,5.000,5.000,1.000,30.000,1.340.000,5.000,58.400,30.000,55.000,13.087,1.000.000,-

7.031.587,-Kč

Rezerva 166.713,-Kč
Vyvěšeno dne: 01.12.2010

Sejmuto dne :

