
  
  

Rozpočtové příjmy Kč celkem Rozpočtové výdaje Kč celkem

Daně, poplatky, NI příjmy, úvěry  5430    

DPH 2492    

DPPO 1079    

DPFOZČ 1083    

DPFO-OSVČ 58    

DPFO-ZČ dle počtu zaměstnanců 69    

DPFO-zvl. sazba 171    

Poplatky (psi) 18    

Správní poplatky 5

Daň z nemovitostí 270

NI př. v rámci. SDV   182

Pobytové poplatky 3

Činnost místní správy  54   1040

příjem za služby 4  mzdy, pojištění, odvody, náhrady 445  

úroky 20  nákup mater., opravy a údržba, 140  

pronájem movitých věcí 30  energie,voda,PHM,plyn 160  

  spoje, poplatky, cestovné, software 69  

  silniční daň, daň z pozemků 30  

  nákup ost. služeb 90  

  ORLICE, SMS, SMO 25  

 přestupková komise Žamberk 12

 služby peněžním ústavům, pojištění 47  

 sociální fond 22  

Školství    444

 neinvestiční příspěvek PO (MŠ) 264  

 příspěvek na žáky pro školy 180  

  

  

Kultura,knihovnictví,nebyt.hosp.  150   167

poplatky ze sálu 100  osobní výdaje 25  

pronájem ubytovny 50  zajištění sport. akce proti rakovině 10  

 energie, voda 30  

přenosný zesilovač + repro. 20

opravy židlí stolů 10

údržba internetových stránek-web 15

prezentace, kalendář,výstavy 45

příspěvek na setkání rodáků 5

knihovna 7

Tělovýchovná činnost  10   430

 Rozpočet na rok 2011(v tis.)



příjmy z pronájmu sport. zařízení 10  podpora sportovních oddílů 80  

energie + voda 80

  nákup materiálu 20  

výměna mantinelů kluziště(investice) 70

  drobné opravy 20

rekonstru osvětlení kluziště 20

opravy traktoru a ROLBY 15

  odměny správcům 12  

nájem za hřiště 13

základy pro nové mantinely 100

Pohřebnictví 2  67

příjmy ze služeb 2  energie, voda, materiál 12  

 údržba, služby,opravy 55

Veřejné osvětlení     282

  energie 100  

opravy, revize,materiál 102

  mzda za údržbu veř.osvětlení 20  

diodové pouliční světlo 60
   

Bytové hospodářství  50   100

příjmy z pronájmu 50  opravy, údržba, rekonstrukce 100  

  

   

Sběr a odvoz komunálního odpadu 390 450

 poplatek za svoz TKO 360  nákup služeb 400  

třídění odpadu 30  kontejnery na tříď.odpad 50  

Vzhled obce, veřejná zeleň  225

  
nákup materiálu a služeb (velký PHM, 
zeleň) 60  

  rekonstrukce veř. prostranství návsi 50  

  
ostatní náklady (nátěry, oprav. cedulí, 
zábradlí) 30  

osobní náklady 65

cedule pro nauč.stezku 20
Sociální péče, pomoc ZP občan.  105
  vítání občanků 54  

nákup materiálu, darků, jubilea 16
  setkání důchodců, výlet 35  

Požární ochrana  161
  energie 15  

služby 10
materiál, opravy a údržba, tombola 40
ocelové schodiště hasič. zbrojnice 60



zajištění akcí pro děti(FLORIÁNEK) 36

Výstavba a údržba inženyrských sítí, pronájem 150 4095
splátka za kanalizaci od VAK Žb 150 komunikace sídliště "Velký Hájek" 4000

zatrubnění trativodu ul.Dvorská 70

napojení has. zbrojnice na kanalizaci 25
Silnice, mostky, chodníky 1200

zimní údržba komunikací 150
opravy penetrace komunikací 50
rekonstrukce části ulice "Hlavní" 1000

Zastupitelstvo obce 1020
odměny 1000
cestovné 10
školení 10

Nové akce 259
pořízení nového úz. plánu 259

Prodej-nákup pozemků 277 30
prodej staveb. parc. 275
pronájem pozemků 2 pozemková agenda 30

příjmy celkem 6513 výdaje celkem 10075
  
Rozpočet je schodkový. Výdaje přesahují příjmy o 3562 ,- Kč.
Rozdíl bude pokryt z přebytku  roku 2010, který bude činit cca. 3700,- Kč.

Vyvěšeno: 
Sejmuto: 



 

 





 


