Rozpočet na rok 2013
Daňové příjmy obce :
Jsou tvořeny příjmy z finančního úřadu v závislosti na počtu obyvatel obce ,velikosti obce a
podnikatelských aktivit v obci a v neposlední řadě tuto částku ovlivňuje daň z nemovitostí.
Položky 1111 – daň z příjmů FO závislá činnost
1112 – daň z příjmů FO ze SVČ
1113 – daň z příjmů FO kapit. Výnosy
1121 – daň z příjmů PO
1122 - daň z příjmů PO za obce
1511 – daň z nemovitostí
1211 – daň z přidané hodnoty
Celkem předpokládané příjmy:
Dále jsou to příjmy :
položky 1337 – poplatek za komunální odpad
1341 – místní poplatek ze psů
1361 – správní poplatky

800.000,- Kč
35.000,- Kč
90.000,- Kč
900.000,- Kč
167.500,- Kč
410.000,- Kč
1.720.000,- Kč
4.122.500,- Kč

250.000,- Kč
5.000,- Kč
11.000,- Kč

1345 – poplatek z ubytovací kapacity(Okál)

2.000,- Kč

1343 – poplatek za užívání veřejného prostranství

1.200,- Kč

1334 – Odvody za odnětí půdy ze zeměd. půdního fondu

20.000,- Kč

1351 – Odvod loterií a podob. her kromě výher.
hracích automatů
Celkem předpokládané příjmy

10.000,- Kč
299.200,- Kč

Nedaňové příjmy obce:
Položky

1019 2119 – pronájmy pozemků , věc. břemena

12.000,- Kč

1019 2131 – pronájmy pozemků

13.000,- Kč

2321 2111 - odpadní vody – stočné

55.000,-Kč

3341
3612
3632
3722
3725
3769

2111– činnosti knihovnické-půjčování knih
2132 - příjmy z pronájmu bytů
2111- příjmy z pronájmu hrobů
2112 - příjmy z prodeje popelnic
2324- příjem z likvidace odpadů
2211- příjem z celní správy a životního prostředí

1.000,- Kč
370.000,-Kč
50.000,-Kč
5.000,-Kč
11.000,-Kč
2.000,-Kč

6310- příjmy z úroků oddílem 2141
6171 2132- příjmy z pronájmu KD,zdrav.stř., pošta
Celkem nedaňové příjmy asi

12.000,-Kč
450.000-Kč
981.000,- Kč

Kapitálové příjmy obce :
Položka 3612 – splátky hypoték oddílem 3119

600.000,- Kč

Přijaté dotace obce :
Položky:
4112 – neinvestiční transfery ze SR - st.správa

302.400,- Kč

4121 – neinvestiční transfery od obcí – školství

79.000,- Kč

4134 - převody z rozpočtových příjmů – příjmy spl.hypoték –

650.000,- Kč

8124 - splátka úvěru

- 294.635,- Kč

Celkové příjmy obce

6.739 465,- Kč

