
A)Daně. poplatkv. dotace

s č.poI. název částka

1111 dan z príjmu fyz. osob ze závislé činnosti 4 300,0

1112 dan z pŤíjmu fyz. osob ze samostatné činnosti 150,0

1113 dan z príim u fYz. osob z kapitá|ov'ích Wnosťr 520,0

1121 dan z príjmu právn ckych osob 4 900,0

1122 dan z príimu právn ck.Ích osob za obce 500,0
1211 dan z pridané hodnoty I 500,0

1334 odvody za odnětí p dy ze zemědělského pťJdního fondu 15,0

1337 poplatek za komuná|ní odpad 1 070,0

1341 poplatek ze pSŮ 48,0

1343 poplatek za uŽívání vereiného prostranství 50,0

1345 pop|atek z ubvtovací kapacitv 40,0

1 351 odvod z |oterií a podobnrích her kromě z Wher.hrac.prístrojťr 80,0

1 355 odvod z uíherních hracích prístroiťt 0,0

1361 správní poplatky 35,0

1511 dan z nemovitostí 1400,0
41 12 neinvestiční prijaté dotace ze SR (v rámci dotačních vztahťr) 425,4

X Gelkem daně, poplatky, dotace (prumy A) 23 033,0

Rozpočet obce Tuchlovice na rok 2015

Rozpoětové pÍíimv (v tis. Kč)

c e l k e m rozpočtové príimv (A + B 24 498,0
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Bl PÍíimv rozpočtu dle s (druh činnosti| . ostatní

s Č. pol. nazev částka

3314 21 11 pn em za poskytnuté sluŽbv (čtenárské poplatkv) 5,0
3412 2132 pn mY z pronájmu ostatních nemovitostí (sportoviště) 2,2

351 1 2132 prí em z pronájmu zdravotního strediska (nebytové prostory) 123,9

3612 2111 prímv za poskytnuté sluŽby (bvtv) 130,2

3612 2132 prl mv za pronáiem bytťr 441 ,0

3613 2132 Pfl |T|Y z pronáimu ostatních nemovitostí (nebvtové prostory) 141 ,5

3632 2111 Prl em za pop|atkv z hrobového místa (hrbitow) 14,7

3639 2111 príiem za Oronáiem pozemkťr (s|uŽby) 8,5

3639 2131 príjem za pronájem pozemk (nájemné) 215,5

3639 2132 príimy z pronáimu ostatních nemovitostí (v|ečka Tuchlovice) 46,5

3725 2324 priiaté príspěvky a náhrady (zatťíděnÝ odpad) 95,0

4351 21 11 DPS - príimv za poskytované sluŽby 163,0

4351 2132 DPS - príjmY za pronáiem (místnosti) 68,0
631 0 2141 príjmy z Úrokťr 10,0

X celkem ostatní príjmy (prumy B) 1 465,0



s nazev částka

1014 veterinární péče (príspěvek pro opuštěná zvíŤata) 40,0
2212 m ístní kom u nikace (ulice.siln ice) 1250,0
2219 pozemní komunikace (chodníky, cyk|ostezka) 700,0
2221 provoz verejné si|niční dopravy (zastávky) 5,0
2321 odvádění a čištění odpadních vod 105,0
2399 ostatn í zá|eŽitosti vodn ího hospodárství 3,0
3111 materská škola . príspěvek z|izovatele -závazny ukazate| (zU\ 1 045,0
31 13 zák|adní ško|a - príspěvek zfizovatele . závazny ukazate! (ZU) 1460,0
3314 činnost knihoven 217,0
331 9 ostatní zá|ežitosti kultury (kronika,folklÓrní festival,varhanní koncerty) 285,0
3326 zachovánÍ a obnova místních památek a péče o kulturní dědictví 5,0
3349 sdě|ovací prostredky (m ístní noviny) 100,0
3399 ostatní zá|ežitosti kultury a sděl. prostŤedkťr (napŤ.vitáni občánkri) 27,0
3412 sportovní zaŤízení v maietku obce 435,0
3419 tě|oWchova (príspěvky na činnost sport.oddí| m v obci) 1370,0
3421 wuŽití volného času dětí (dětské hriště/Tu + dětské hriště/Srby) 70,0
351 1 ambulantní péče (zdravotní stredisko) . nelnvestiční wdai 31 ,0
3612 Wdaie na bydlení (s!uŽbv) - bvtové hospodárství 197,0
3613 nebytové prostory 252,0
3631 uídaie na veťeiné osvět|ení 500,0
3632 uídaje na udrŽbu hrbitovťr 193,0
3639 komunální s|uŽbY a Územní rozvoj - jinde nezahrnuto 60,0
3721 sběr a svoz nebezpečnÝch odpadťt 40,0
3722 nakládání s odpady (odvoz směsného odpadu) 1 550,0
3725 wuŽívání a zneškodĎování komunáI. odpadť' (tríděn'Í odpad) 360,0
3745 uÍdaje na veťejnou ze|en 970,0
4351 dťrm s pečovatelskou sluŽbou (DPS) 330,0
5279 zá|eŽitosti krizového rízen Í j inde nezaťazené 10,0
531 1 bezpečnost a verejny porádek 526,0
5512 požarní ochrana 60,0
6112 obecní zastupitelstvo 1660,0
6171 nák|ady na místní správu 2 270,4
631 0 uydaje z finančních operací(bankovní pop|atky) 25,0
6320 pojištění majetku obce 196,5
6399 p|atby daní a poplatkťr 700,0
6409 ostatní u./daje, jinde nezahrnuté(vč'nespecifik. rezeruy 8 390,5 tis.) 8 470,5

Ce!kem vfdaje rozpočtu 25 498,0

Rozpočet obce Tuchlovice na rok 2015
Rozpočtové vÝdaie

Príjmy rozpoČtu celkem (A+B)
Vldaje rozpoctu celkem
Fi nancován í

on

(v tis. Kc)

24 499,0
-25 498,0

1 000.0

celkem rozpoČet je vyrovnanf 0,0

Tuchlovlce 25. Iistopadu 2014

ill
Sejmuto: #/ 't2.2014

ing. V|adimír o|ič v.r.
piedseda flnančn ího u./boru
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c.poloŽky název částka

81 15 prevod prostredk z roku 2014 1000,0

GeIkem financování 1 000,0

Vyvěšeno: 1.12.2014
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