
Rozpočet na rok 2015

Příjmy: CELKEM

1031 lesní hospodářství
2141 vnitřní obchod, služby - pronájem
2310 pitná voda - vodovody
1339 odvádění odpadních vod, stočné - místní občané, HV RELAX
3612 nájemné z bytu
3639 komunální služby- pronájem zasedačky, nebyt.prostor
1337 popelnice
6171 správa obce - služby a výrobky
6171 pronájem pozemků - ze zahrady
6310 úroky z bankovního účtu /dividendy/
1111 2612 -daň z příjmu FO - závislá činnost
1112 1652,1628 - daň z příjmu FO ze sam.výděl.činnosti
1121 6410 - daň z příjmu právnické osoby
1113 1660 - daň z příjmu FO z kapitálových výnosů
1211 1679 - daň z přidané hodnoty
1341 poplatek ze psů
1345 Poplatky z ubytovací kapacity
1351 Odvod z loterií
1511 daň z nemovitostí
1361 správní poplatky
4112 dotace od Jihočeského kraje - správa obce

150000,00
6400,00

90000,00
6000,00

16800,00
100,00

33000,00
30000,00
50000,00
13000,00

200000,00
20000,00

250000,00
30000,00

420000,00
2000,00
1 000,00
5000,00

160000,00
2 000,00

54400,00

Příjmy celkem

8123 Financování Izůstatek z min. rokuJ

1 539700,00

1 495000,00



Výdaje: CELKEM

1031 lesní hospodaření
2141 vnitřní obchod
2212 silnice
2310 pitná voda - vodovody
2321 kanalizace - oprava a údržba
3111 náklady na provoz MŠ Lipí
3113 náklady na provoz a stravné ZŠ Dubné
3319 záležitosti kultury /kronika, dárkové balíčky, důchodci
3631 veřejné osvětlení - elektrika, opravy
3722 popelnice
3745 vzhled obcí - sečení trávy, zimní údržba
5512 požární ochrana - materiál
6112 zastupitelstvo - mzdy vč. daně, cestovné

6171 činnost místní správy - dohody o provedení práce
ostatní výdaje - elektrika, telefon, pošta. údržba a pod.

6310 služby peněžních ústavů

20000,00
2000,00

600000,00
532000,00
700000,00

10000,00
35000,00
17000,00

189700,00
100000,00
51 000,00

6000,00
273000,00

120000,00
369000,00

10000,00

Výdaje celkem

Zveřejněno dne 24. 11.2014
dle § 11 odst. 3 zák. Č. 250/2000 Sb.
na úřední desce a v elektronické podobě způsobem umožňujícím
dálkový přístup

Sejmuto dne:

Schváleno dne:

3034 700,00


