
 
Rozpočet 2007 -  VÝDAJE                                                                   v tis.Kč 

Zeď ke hřišti           50 
Výstavba skladu sportovních potřeb + tenis.hřiště                              600 
Investiční  akce                                                               celkem          650 
Lesní hospodářství           25 
Vodní hospodářství        140 
Provozní,hospodářská činnost  výdaje    celkem                              165 
Doprava -   dopravní obslužnost        25 

- prohrnování komunikací        60  
- oprava místních komunikací     300 

Doprava celkem         360 
Školství  -PO-celkem( dotace + oprava střechy)                      650 
Kultura  - obecní knihovna                                                                     20 

- místní rozhlas (opravy)                                                       15 
Kultura  celkem                                                                                    35 
Správa – zastupitelstvo,                                                                        190 

- vnitřní správa, provoz obec.úřadu                                    340  
- sociální pojištění                                                                17 
- zdravotní pojištění                                                               7 
- služby spojů,telefon,pošta                                                  15 
- služby bank                                                                        10  
- ostatní služby( úzenmí plán, software, atd, 74,-tis. plyn )134                
- dary k výročím,novorozencům                                          50 
- všeobecná pokladní správa                                                80  
- oprava budovy             1000  

Správa celkem               1 843 
Tělovýchova a sport         20 
Veřejné osvětlení + rozhlas                 15 
Svoz komunálního odpadu               250 
Zeleň            15  
Rozvoj obce- koupě pozemků              1200 
                    -projektová dokumentace  (územní plán, kanalizace, OÚ)        300 
 Výdaje  celkem                                                                                              5503                      
 
 
 
 
Vyvěšeno: 25.11.2006 
 
Sňato   : 



Návrh rozpočtu obce na rok 2007 
 
 
Rozpočet 2006 -  PŘÍJMY                                                          v tis.Kč 

               Popis položky                                                               Rozpočet plán         
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti          515 
Daň z příjmů  fyzických osob ze SVČ            145  
Daň z příjmů právnických osob                                                          640 
Daň z nemovitostí               140  
Daň  z přidané hodnoty              900  
Správní poplatky                   2 
Poplatek ze psů         3,5  
Poplatek z pobytu –rekreační              40  
Poplatek z ubytovací kapacity              70 
Poplatek  za komunální odpad            130  
Daňové příjmy celkem                                                                   2585,5                      
Příjmy z poskytovaných služeb: 
Lesní hospodářství                                                                            100 
Vodní hospodářství                                                                           320 
Příjmy z úroků                                                                                    30 
Ostatní nedaňové příjmy                                                                      6 
Nedaňové příjmy celkem                                                                                      
Příjmy z pronájmu pozemků,nebytových prostor, majetku              165 
Příjmy z prodeje investičního majetku,pozemků                             100 
Přijaté dotace ze SR na státní správu a školství                                 47,5 
Přijaté investiční a neinvestiční dotace z POV (územní plán)             -  
Převody z ostatních fondů (rezerv)                                                2 149 
Dotace  celkem                                                                              2196,5 
Příjmy celkem                                                                               5503 
 
 
 
 
Vyvěšeno: 25.11.2006 
 
 
Sňato: 
 
K 24.11.2006 na běžném účtě   částka     3 347 096,09 Kč. 
Dluhopis IKS KB                                     1 303 160,21 Kč   Celkem tedy  hotovost 4 650 256,30 Kč. 
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