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Rozpočet - rok 2010
Schválený
rozpočet (tis. Kč)

Ukazatelé:

Příjmy:
Daňové příjmy:
1111 daň z příjmů FO ze záv. činnosti a funkčních požitků
1112 daň z příjmů FO ze sam. výd. činnosti (OSVČ)
1113 daň z příjmů FO z kapitálových výnosů
1121 daň z příjmů PO
1211 DPH
1511 daň z nemovitostí
Místní a správní poplatky:
1341 poplatek ze psů
1361 správní poplatky
Daňové příjmy celkem:
Nedaňové příjmy:
1012 - 2131 příjmy z pronájmu pozemků
2141 - 2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků
2141 - 2132 příjmy z pronájmu nemovitostí a jejich částí
(hospoda)
3613 - 2132 příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí
3639 - 2131 příjmy z pronájmu pozemků
(agro)
3722 - 2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků
(popelnice)
3722 - 2112 příjmy z prodeje zboží jinak nakoupené
6171 - 2132 příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí (grafip)
6171 - 2142 příjmy z podílu na zisku a dividend
6171 - 2329 ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené
6310 - 2141 příjmy z úroků
6310 - 2142 příjmy z podílu na zisku a dividend
Nedaňové příjmy celkem:
Kapitálové příjmy:
0000 - 3111 příjmy z prodeje pozemků
0000 - 3112 příjmy z prodeje nemovitostí a jejich částí
0000 - 3119 ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku
0000 - 3121přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku
0000 - 3122 přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku
0000 - 3129 ostatní investiční příjmy jinde nezařazené
Kapitálové příjmy celkem:
Přijaté dotace
0000 - 4112 neinvestiční transfery ze SR ( v rámci souhrnných dotací)
0000 - 0000 kapitálové dotace
Přijaté dotace celkem:
Příjmy celkem:
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370,00
35,00
30,00
750,00
300,00
750,00
3,45
0,50
2 238,95

3,60
56,00
90,00
24,00

50,00
223,60
2 462,55
3,00

3,00
79,80
79,80
2 545,35
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Rozpočet - rok 2010
Schválený
rozpočet (tis. Kč)

Ukazatelé:

Výdaje:
Vnitřní obchod:
2141 – 5021 ostatní osobní výdaje
2141 - 5139 nákup materiálu
2141 - 5155 pevná paliva
2141 - 5171 opravy a udržování
(kabiny oprava)
2141 – 5175 Pohosteni
Silnice a provoz veřejné silniční dopravy:
2212 - 5169 nákup ostatních služeb
2212 - 5171 opravy a udržování
(silnice+)
Vodní hospodářství
2310 - 5169 nákup ostatních služeb (DUR-vodovod)
2310 - 5169 nákup ostatních služeb (DSP-vodovod)
2321 - 6121 odvádění a čistění odpadních vod
Oprava kanalizace)
Vzdělávání:
3111 - 5321 neinvestiční transfery (předškolní zařízení)
3113 - 5321 neinvestiční transfery (základní školy)
3141 - 5321 neinvestiční transfery obcím (stravování ZŠ + MŠ)
Sdělovací prostředky:
3341 - 5139 nákup materiálu jinde nezařazeného
Kultura:
3399 - 5139 nákup materiálu
3399 - 5194 věcné dary
Tělovýchovná činnost; zájmová činnost; rekreace:
3419 - 5139 nákup materiálu
3419 - 5229 ostatní neinvestiční transfery nezisk. a pod. Org. (dot. FC)
Veřejné osvětlení:
3631 - 5139 nákup materiálu jinde nezařazeného
3631 - 5154 elektrická energie
3631 - 5169 nákup ostatních služeb
3631 - 5171 opravy a udržování
(lampa+opravy)
Sběr a svoz nebezpečných odpadů:
3721 - 5169 nákup ostatních služeb
Sběr a svoz komunálních odpadů:
3722 - 5169 nákup ostatních služeb
3722 - 5137 nákup materialu
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň:
3745 - 5021 ostatní osobní výdaje
3745 - 5137 drobný dlouhodobý majetek
3745 - 5139 nákup materiálu
3745 - 5156 pohonné hmoty a maziva
3745 - 5169 nákup ostatních služeb
3745 - 5171 opravy a udržování
3745 - 5175 pohoštění
Požární ochrana - dobrovolná část:
5512 - 5021 ostatní osobní výdaje
5512 - 5139 nákup materiálu jinde nezařazeného
5512 - 5156 pohonné hmoty a maziva
5512 - 5169 nákup ostatních služeb
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27
5,00
1,00
20,00
1,00
1050
1 050,00
3120
300,00
320,00
2 500,00
173
45,00
120,00
8,00

10
10,00
30
30,00
167
2,00
145,00
20,00
8
8,00
220
210,00
10,00
138,00
75,00
10,00
20,00
25,00
5,00
3,00
20
10,00
5,00
5,00
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Odměny členům zastupitelstva obce:
6112 - 5023 odměny členům zastupitelstva obce
Místní správa - činnost obecního úřadu:
6171 - 5021 ostatní osobní výdaje
6171 - 5031 povinné pojištění soc.
6171 - 5032 povinné pojištění zdrav.
6171 - 5136 knihy, učební pomůcky, tisk
6171 - 5137 drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171 - 5138 nákup zboží za účelem dalšího prodeje
6171 - 5139 nákup materiálu jinde nezařazeného
6171 - 5161 služby pošt
6171 - 5162 služby telekomunikací a radiokumunikací
6171 - 5169 nákup ostatních služeb
6171 - 5163 služby peněžních ústavů
6171 - 5175 pohoštění
6171 - 5182 poskytované zálohy vlastní pokladně
6171 - 5199 ostatní výdaje související s neinv.
6171 - 5222 neinv. transfery občanským sdružením (soc. Služby)
6171 - 5229 ostatní neinv. transfery nezisk. a pod. org.
6171 - 5321 neinvesticni transfery obcim (přestupkova kom.)
6171 - 5362 platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
6171 - 5363 úhrady sankcí jiným rozpočtům
6171 - 5901 nespecifikované rezervy (financování)
6171 - 5909 ostatní neinv. výdaje j. n.
6171 - 6122 stroje, přístroje, zařízení
Místní správa - činnosti obecního úřadu celkem:
Služby peněžních ústavů:
6310 - 5163 obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6320 - 5163 pojištění funkčně nespecifikované
Finanční vypořádání minulých let:
6402 - 5364 finanční vypořádání minulých let
Výdaje celkem:
8115 financování

stav účtu k 31.12.2009
předpokládaný zůstatek v 31.12.2010

230
230,00
208,2
60,00
15,00
5,00
5,00
10,00
10,00
2,50
12,00
50,00
15,00
3,00

17,00
3,00
0,50
0,20

22,5
6,50
16,00

5 423,70
2 878,35

4828,88
1950,53

vyvěšeno dne : 27.1.2010
sejmuto dne: 20.2.2010
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