
Rozpočet   roku     2008

Příjmy  rozpočtová oblast
výnos daní
místní poplatky
polatek za psy
komunální odpad
veřejné prostranství
popl.za hr.automaty
správní poplatky
běžné příjmy
splátky půjček od občanů
nájem z pozemků
nájmy z nebyt.prostor
knihovna
kultura-vstupné
bytové hospodářství
hřbitov
výtěžek ze separ.odpadu
poskytování služeb-kopírování
prodej nemovitostí-bytů
dotace,příspěvky
dotace od Kr.úřadu -výkon st.správy
dotace od Kr.úřadu - vodní hospodářství
dotace na sociální dávky
dotace od Kr.úřadu - na požární ochranu
dotace od úřadu práce
dotace od okolních obcí
příspěvky na požární ochranu
financování
úroky
použití přebytku min.let
úvěr na financ.bytového domu

Výdaje rozpočtová oblast
opravy místních komunikací
školství
mat.škola-provoz
              - opravy
základní škola - provoz
           - opravy (hyg.podmínky)
škola praktická-údržba objektu
kultura,sport, nezisk.organizace
knihovna
kultura
příspěvky TJ
příspěvky ROSKA
místní hospodářství
bytový fond - služby

 18 515 000,00      
 1 347 000,00      

 32 000,00      
 1 050 000,00      

 65 000,00      
 200 000,00      

 380 000,00      
 4 811 000,00      

 40 000,00      
 43 000,00      

 500 000,00      
 3 000,00      

 25 000,00      
 4 100 000,00      

 25 000,00      
 70 000,00      
 5 000,00      

 2 200 000,00      
 7 693 000,00      

 1 583 000,00      
 1 018 000,00      
 2 500 000,00      

 150 000,00      
 1 200 000,00      
 1 042 000,00      

 200 000,00      
 3 595 000,00      

 90 000,00      
 500 000,00      

 3 005 000,00      

 38 541 000,00      

 950 000,00      
 4 480 000,00      

 780 000,00      
 200 000,00      

 3 200 000,00      
 200 000,00      
 100 000,00      

 595 000,00      
 60 000,00      

 230 000,00      
 300 000,00      

 5 000,00      
 7 534 000,00      

 1 650 000,00      



bytový fond - opravy
veřejné osvětlení - el.energie
veř.osvětlení-opravy
hřbitov
vřejně prospěšní prac.-z dotace
veřejně prospěšní prac.-z rozpočtu
údržba veřejné zeleně
svoz komunálních odpadů
sociální dávky
hasiči
odměna zastupitelům obce
vnitřní správa
investiční a rozvojové výdaje
územní plán
koupě pozemků
příprava dotačních akcí
dostavba byt.domu Markéta
investiční rezerva
financování
dokument"strategie rozvoje mikroreg
roční příspěvek- mikroregionu
příspěvek mikroregionu- dotace
dotace úseku vod.a kanalizací
splátka FRB
splátky úvěrů
poplatky peněžním ústavům
finanční vypořádání-vratka
splátka půjčky 

Uvažované použití investiční rezervy:
přivaděč  Leština
vodojem - obyt.soubor Vítov IV
čerpací stanice kanal. (pod Pastvinami)
pískovna Valtířov
opravy,rekonstrukce MK
rekonstrukce,opravy č.p. 1
cyklostezka
ZŠ-zateplení půdy,okna
spoluúčast obce-oranžové hřiště
vytápění v KD Tivoli

 1 200 000,00      
 650 000,00      
 300 000,00      

 4 000,00      
 1 200 000,00      

 830 000,00      
 400 000,00      

 1 300 000,00      
 2 500 000,00      

 900 000,00      
 1 050 000,00      
 7 100 000,00      
 9 051 000,00      

 150 000,00      
 500 000,00      
 250 000,00      

 4 000 000,00      
 4 151 000,00      

 4 381 000,00      
 100 000,00      

 40 000,00      
 60 000,00      

 1 100 000,00      
 188 000,00      

 2 535 000,00      
 90 000,00      

 168 000,00      
 100 000,00      

 38 541 000,00      

 470 000,00      
 200 000,00      
 150 000,00      
 100 000,00      
 300 000,00      

 1 000 000,00      
 400 000,00      

 1 000 000,00      
 431 000,00      
 100 000,00      


	List1

