
Návrh rozpočtu obce Tuchlovice na rok 2017
Rozpočtové příjmy (v tis. Kč)

AlDaně, poplatky, dotace

§ č.pol. název částka

1111 daň z příjmu yz. osob ze závislé činnosti 6470,0
1112 daň z příjmu yz. osob ze samostatné činnosti 213,0
1113 daň z příjmu yz. osob z kapitálových výnosů 620,0
1121 daň z příjmu právnických osob 6340,0
1122 daň z příjmu právnických osob za obce 650,0
1211 daň z přidané hodnoty 12480,0
1334 odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 100,0
1337 poplatek za komunální odpad 1 150,0
1341 poplatek ze psů 54,0
1343 poplatek za užívání veřejného prostranství 60,0
1345 poplatek z ubytovací kapacity 55,0
1351 odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přlstrojů 160,0
1361 správní poplatky 50,0
1511 daň z nemovitostí 1 406,0
4112 neinvestiční přijaté dotace ze SR (v rámci dotačních vztahů) 439,8
4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR (úřad práce) 66,0
4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 2609,0

x Celkem daně, poplatky, dotace (příjmy A) 32922,8

Bl Příjmy rozpočtu dle § (druh činnosti) - ostatní

§ č.pol. název částka

3314 2111 I příjem za poskytnuté služby (čtenářské poplatky) 5,0
3349 2111 Příjmy z poskytování služeb (inzerce v TN) 25,0
3412 2132 příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí (sportoviště) 0,2
3511 2132 příjem z pronájmu zdravotního střediska (nebytové prostory) 130,0
3612 2111 příjmy za poskytnuté služby (byty) 130,0
3612 2132 I příjmy za pronájem bytů 548,0
3613 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 12,0
3613 2132 I příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí (nebytové prostory) 380,5
3632 2111 příjem za poplatky z hrobového místa (hřbitovy) 25,0
3639 2111 příjem za pronájem pozemků (služby) 11,6
3639 2119 Příirnv z vlastní činnosti (věcná břemena) 200,0
3639 2131 I příjem za pronájem pozemků (nájemné) 335,0
3639 2132 příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí (vlečka Tuchlovice) 100,0
3639 2310 Příjmy z prodeje krátkodobého majetku (pražce) 20,0
3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 250,0
3725 2324 I přijaté příspěvky a náhrady (za tříděný odpad) 250,0
4351 2111 DPS - příjmy za poskytované služby 250,0
4351 2132 DPS - příjmy za pronájem (místnosti) 114,0
6310 2141 příjmy z úroků 4,0
6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 1 500,0
6330 4138 Převody z vlastní pokladny 1 500,0

x Celkem ostatní příjmy (příjmy B) 5790,3
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Návrh rozpočtu obce Tuchlovice na rok 2017
Rozpočtové vvdaíe (v tis Kč)

§ název částka
1014 veterinární péče (příspěvek pro opuštěná zvířata) 40,0
2212 místní komunikace (ulice-silnice) 3424,0
2219 pozemní komunikace (chodníky, cyklostezka) 4755,5
2221 provoz veřejné silniční dopravy (zastávky) 5,0
2321 odvádění a čištění odpadních vod 115,0
2399 ostatní záležitosti vodního hospodářství 5,0
3111 mateřská škola - příspěvek zřizovatele -závaznv ukazatel (ZU) 1 100,0
3113 základní škola - příspěvek zřizovatele - závazný ukazatel (ZU) 1 460,0
3313 Film, tvorba, distribuce, kina 1 500,0
3314 činnost knihoven 273,3
3319 ostatn í záležitosti kultury (kronika,folklórnífestival,varhanníkoncerty) 249,5
3322 zachování a obnova místních památek a péče o kulturní dědictví 200,0
3349 sdělovací prostředky (místní noviny) 137,5
3399 ostatní záležitosti kultury a sděl. prostředků (např.vítání občánků) 230,0
3412 sportovní zařízení v majetku obce 686,6
3419 tělovýchova (příspěvky na činnost sport. oddílům v obci) 1 330,0
3421 využití volného času dětí (dětské hřiště/Tu + dětské hřiště/Srby) 115,0
3511 ambulantní péče (zdravotní středisko) - neinvestiční výdaj 204,0
3612 výdaje na bydlení (služby) - bytové hospodářství 244,2
3613 nebytové prostory 2475,0
3631 výdaje na veřejné osvětlení 2830,0
3632 výdaje na údržbu hřbitovů 227,2
3635 územní plánování 100,0
3639 komunální služby a územní rozvoj - jinde nezahrnuto 250,0
3721 sběr a svoz nebezpečných odpadů 35,0
3722 nakládání s odpady (odvoz směsného odpadu) 2000,6
3725 vvužlvání a zneškodňování kornunál odpadů (třlděný odpad) 800,0
3745 výdaje na veřejnou zeleň 1 929,6
4351 dům s pečovatelskou službou (DPS) 362,5
5279 záležitosti krizového řízení jinde nezařazené 10,0
5311 bezpečnost a veřejný pořádek 430,0
5512 požární ochrana 60,0
6112 obecní zastupitelstvo 1 608,0
6171 náklady na místní správu 2159,5
6310 výdaje z finančních operací(bankovní poplatky) 20,0
6320 pojištění majetku obce 300,0
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 3000,0
6399 platby daní a poplatků 1 200,0
6409 ostatní výdaje, jinde nezahrnuté 2791,1
6409 5229 Ostatní neinvestiční dotace nziskovým a podobným org. 50,0

Celkem výdaje rozpočtu 38713,1

Příjmy rozpočtu celkem (A+B)
Výdaje rozpočtu celkem
Financování

38713,1
-38713,1

0,0

cel k e m rozpočet je vyrovnaný 0,0

Tuchlovice 29.11.2016

zpracovala: Bc. Kristýna Zelenková

~ :::>

Ing. Vladimír Olič, v.r.

předseda finančního výboru
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