Návrh rozpočtu na rok 2010

2010

Příjmy
Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti
Daň z příjmu fyz. osob ze samostatné činnosti
Daň z příjmu fyz. osob z kapitálových výnosů
Daň z příjmu právnických osob
Daň z přidané hodnoty
poplatek za znečištění ovzduší
Poplatek ze psů
Rekreační poplatek
Poplatek z ubytovací k kapacity
Výtěžek z provozování výherních automatů
Správní poplatky
Daň z nemovitostí
Neinvestiční dotace od obcí
Neinvestiční dotace přijaté ze státního rozpočtu
(na výkon státnf správy a pfíspěvek na žáky)
Nájem VaK, přefakturace el.en. VaK
Odvádění a čištění odpadních vod
(pffspěvky na kanalizaci)
Knihovna - poplatky
Časopis Deštník
Zdravotnictví - nájemné
Bytové hospodářství
(nájem 414,6tis. Kč a splátky hypotéky čp. 432 - 179,3 tis. Kč.)
Nebytové hospodářství - nájem čp. 132, povodňových domků ...
Pronájem plynové nádrže
Poplatek za hroby
Komunální služby
(služby 300tis.Kč, nájem pozemků 12,33tis.kč)
Poplatek za vytříděný odpad EKO KOM
Sběr a svoz odpadků - skládkovné, prodej známek
Úhrada dobývacfho prostoru
Pečovatelská služba - nájemné
Místní správa, prodej zboží, kopírování
Přijaté finanční operace - úroky účtů
Převod ze ZBU na účet ČMHB
Finanční vypořádání ZŠ

Pří j m y

celkem

1080,00
380,00
90,00
1390,00
2610,00
5,60
8,80
250,00
150,00
40,00
70,00
1200,00
58,74
270,74
284,20
6,00
5,50
12,50
9,00
593,90
189,60
0,60
2,00
312,33
15,00
180,00
4,40
372,00
2,00
70,00
216,00
186,66
10065,57

výdaje
Silnice
(platy včetně odvodů 350, PHM 300, el.en+ teplo 115, posypový materiál
a materiál na opravy 200, opravy a služby 300 atp)
Cestovní ruch - provoz bankomatu včetně nájmu
Pitná voda (el.en., přípojky)
Odvádění a čištění odpadních vod
(poradenská činnost - intenzifikace tOV)
Základní škola
(dotace na provoz 2541 tis., opravy)

1600,00

174,00
150,00
588,00
2700,00

Knihovna - (OOV, přfspěvek MKL Dobruška, tel.poplatek)
Vánoční koncert
Muzeum - příspěvek na provoz, revize HP
Kronika
Obnova kulturních památek
Časopis Deštník
SPOZ
Dětské hriště
Zdravotnictví - cestovné, opravy
Bytové hospodářství
(úroky z půjček, opravy, služby .... .)
Nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení
(opravy, spotřeba el.energie)
Veřejný rozhlas
Hřbitov
Komunální služby
(odhady pozemků, geometrické plány, nákup pozemků)
Veřejná zeleň
Sběr a svoz odpadků
skládkovné, nákup známek, odvoz odpadu
Pečovatelská služby
(mzda-uklizečka, voda, el.energie, úklid prostředky, servis výtahu, atp.)
Hasiči
Zastupitelstvo obce - platy včetně odvodů
Činnost místní správy
(platy a OON včetně odvodů, telefony, vybaveni, kancel.potřeby,
el.energie, materiál, PHM, atp.)
Finanční operace - poplatky za vedení účtů
Pojištěni majetku
Přlspěvek OSO Region+OHP
Členský příspěvek SMO
Převod mezi účty
Daň z přidané hodnoty
Rezerva

20,00
1,20
205,00
6,00
80,00
59,00
26,10
3,00
20,00
250,00
20,00
260,00
10,00
20,00
100,00
10,00
300,00
120,00
100,00
650,00
1600,00

30,00
75,00
20,42
4,00
216,00
50,00
253,85
9721,57

Výdaje celkem

Financování
199,00
145,00

splátka půjčky - kanalizace
splátka hypotéky čp. 432

344,00

Financováni celkem

Podrobný rozpis rozpočtu je k nahlédnutí

vyvěšeno dne:

sejmuto dne:

V

kanceláři obecního úřadu.
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