
Rozpočet obce Tuchlovice na rok 2018
Rozpočtové příjmy (v tis. Kč)

AlDaně, poplatky, dotace

§ č.pol. název částka
daň z příjmu yz. osob ze závislé činnosti 8074,5
daň z příjmu yz. osob ze samostatné činnosti 207,0
daň z příjmu vz: osob z kapitálovvch výnosů 659,5
daň z příjmu právnických osob 7379,1
daň z přlimu právnických osob za obce 1 500,0
daň z přidané hodnoty 17271,5
odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 100,0
Ipoplatek za komunální odpad 1 150,0
Ipoplatek ze psů 54,0
looolatek za užívání veřejného prostranství 60,0
I poplatek z ubytovací kapacity 50,0
správní poplatky 50,0
daň z hazardních her 200,0
daň z nemovítvch věcí 1 406,0
neinvestiční přijaté dotace ze SR (v rámci dotačních vztahů) 440,0
Investiční přijaté transfery ze SR UZ 29500 132,5

Celkem daně, poplatky, dotace (příjmy A) 38734,1

Bl Příjmy rozpočtu dle § (druh činnosti) - ostatní

§ č.pol. název částka
3113 Základní škola 100,00
3313 Film. Tvorba,distribuce,kina a shrom.audioviz. Archiv 200,00
3314 Cinnosti knihovnické 10,00
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 25,00
3399 Ostatní záležitosti kulturv.církvl a sdělovacích prostředků 60,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce 2,20
3511 Všeobecná ambulantní péče 130,00
3612 Bytové hospodářstvl 678,00
3613 Nebytové hospodářství 426,00
3632 Pohřebnictví 25,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 2195,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 250,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 10,00
4351 Osobní asistence, peč. služba a podpora samostatného bydlení 364,00

6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 4,00
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 3000,00

x Celkem ostatní příjmy (příjmy B) 7479,2

Cel k e m rozpočtové příjmy (A + B) 46213,3
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Rozpočet obce Tuchlovice na rok 2018
Rozpočtové výdaje (v tis. Kč)

§ název částka

1014 veterinární péče (příspěvek pro opuštěná zvířata) 40,0
2212 silnice 25424,0
2219 ostatní záležitosti pozemních komunikací 2272,5
2221 [provoz veřejné silniční dopravy (zastávky) 70,0
2321 odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kalv 2635,0
2399 ostatní záležitosti vodního hospodářství 35,0
3111 mateřská škola 1 305,0
3113 základní škola 8017,0
3313 Film, tvorba, distribuce, kina 1 185,0
3314 činnosti knihovnické 380,9
3319 ostatní záležitosti kultury (kronika,folklórní festival,varhanníkoncerty) 464,5
3322 zachování a obnova kulturních památek 628,0
3349 ostatní záležřitosti sdělovacích prostředků 165,0
3399 ostatní záležitosti kultury 350,0
3412 sportovní zařízení v majetku obce 4885,0
3419 ostatní tělovvchovná činnost 1 330,0
3421 VYužití volného času dětí a mládeže 155,0
3511 všeobecná ambulantní péče (zdravotní středisko) 214,0
3612 bytové hospodářství 317,0
3613 nebytové hospodářství 2800,0
3631 veřejné osvětlení 680,0
3632 Ipohřebnictví 227,2
3635 územní plánování 100,0
3639 komunální služby a územní rozvoj - jinde nezařazené 610,0
3721 sběr a svoz nebezpečných odpadů 35,0
3722 sběr a svoz komunálních odpadů 2000,0
3725 využívání a zneškodňování komunál. odpadů (tříděný odpad) 1 000,0
3745 loéče o vzhled obcí a veřeinou zeleň 2607,1
4351 osobní asistence peč. služba (DPS) 401,0
5279 záležitosti krizového řízení jinde nezařazené 10,0
5311 bezpečnost a veřejný pořádek 430,0

5512 požární ochrana - dobrovolná část 60,0
6112 zastupitelstva obcí 1 876,0
6171 činnost místní správy 2418,0
6310 obecné oříimv a vvdaie z finančních operací 20,0
6320 Ipojištění funkčně nesoeclfikované 300,0
6330 Ipřevody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 3000,0
6399 ostatní finanční operace 2050,0
6409 ostatní činnosti iinde nezařazené 5716,1

Celkem výdaje rozpočtu 76213,3

Příjmy rozpočtu celkem (A+B) 46213,3
Výdaje rozpočtu celkem 76213,3
Celkem -30000,0

Schválený rozpočet je schodkový

Financování
Převod přostředku z

Zpracovala:Bc. KristýnaZelenková

Ing. Vladimír Olič, v.r.,předseda finančního výboru ~

Mgr. Jaroslav Pošta, starosta obce: •

Návrh vyvěšen: 16.11.2017, sejmut: 1.12.2~

/ Schváleno zastupitelstvem obce dne 4.12.2017r •...."
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