Rozpo et na rok 2006
íjmy
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1211
1337
1341
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1343
1344
1347
1361
1511
4112
4121
2321
3392
3419
3612
3613
3632
3633
3639
3722
6171
6310
8113
8115

Da z p íjmu fyz. osob ze závislé innosti
Da z p íjmu fyz. osob z podnikání
Da z p íjmu z kap. výnos
Da z p íjm práv. osob
Da z p íjmu práv. osob - obec
DPH
Poplatek za komunál. odpad
Poplatek ze ps
Poplatek za rekrea ní pobyt
Poplatek za u ívání ve . prostranství
Poplatek ze vstupného
Poplatek za výher. hrací p ístroj
Správní poplatky
Da z nemovitostí
Da ové p íjmy celkem
Neinvest. dotace z kraj. ú adu
Neinvest. dotace od obcí / áci, rybník, h bitov/
Dotace celkem
ní a odvád ní odpadních vod
Nájem kulturního domu
lovýchovná innost-nájem SA
Bytové hospodá ství
Nebyt. hospodá ství-nájem gará í
.H bitovní poplatky
In enýr. sít -p ísp vek ob an na plynof
Komunál. slu by
Sb r a odvoz komunál. odpadu
innost místní správy
Úroky z ú tu
Ostatní p íjmy celkem
Krátkodobý úv r
Zapojení z statku z min. roku
Financování celkem

íjmy celkem

Výdaje:

960.000,655.000,60.000,1.050.000,25.000,1.870.000,360.000,13.000,2.030,7.000,25.000,16.000,40.000,360.000,5.443.030,282.970,126.000,408.970,250.000,400.000,240.000,260.000,31.000,20.000,54.000,90.000,22.000,50.000,2.000,1.419.000,600.000,123.000,723.000,-

7.994.000,-

1014
1037
2212
2221
2321
2341
3113
3314
3319
3341
3349
3392
3399
3419
3612
3631
3632
3633
3639
3722
3745
4334
4339
5512
6112
6171
6310
6320
6399
8114
8124

ísp vek ob anským sdru ením na ohro . ivo .
Myslivecké sdru ení
Silnice
Dopravní obslu nost
Odvád ní a
ní odpadních vod
Rybník Na Suchých
Základní koly
Obecní knihovna
Kronika
Místní rozhlas
Dra ický ob asník
Kulturní d m
Sbor pro ob anské zále itosti
lovýchovná innost
Bytové hospodá ství
Ve ejné osv tlení
bitov
In enýr. sít -plynofikace
Komunál. slu by
Sb r a odvoz komunál. odpadu
Vzhled obcí a ve . zele
Pe ovatelská slu ba-troj ata
Sociál. p ísp vek - troj ata
Sbor dobrovolných hasi
Zastupitelstvo obce
innost místní správy
Poplatky z ú tu, úroky z úv ru
Poji ní majetku
Da z p íjmu-obec, poplatky
Výdaje celkem
Splátka krátkodob. úv ru
Splátka dlouhod. úv ru
Financování celkem

Výdaje celkem

2.000,30.000,300.000,10.000,225.000,75.000,820.000,30.000,5.000,10.000,10.000,160.000,25.000,511.000,255.000,300.000,35.000,815.000,100.000,340.000,440.000,90.000,36.000,45.000,555.000,693.000,40.000,45.000,44.000,6.046.000,820.000,1.128.000,1.948.000,-

7.994.000,-

