
 

Rozpočtové opatření č. 9/2018 ze dne 28.12. 2018, usnesení č. 93/2018  

Zveřejněno dne 9.1.2019 

 
 

 

PŘÍJMY     

odd § pol. UZ Text Kč 

  1111   daň z příjmů fyzických osob placená plátci 252 100,00 

  1112   daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky -22 000,00 

  1113   daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou 18 000,00 

  1121   daň z příjmu právnických osob 170 000,00 

  1211   daň z přidané hodnoty 566 000,00 

  1334   odvody za odnětí půdy ze zeměděl. půdního fondu 100,00 

  1381   daň z hazardních her 4 000,00 

  1382   zrušený odvod z loterií a pod her kromě VHP 100,00 

  1511   daň z nemovitých věcí 63 000,00 

  4116 14004 ostatn neinvest přijat transfery ze SR 62 846,00 

  4122   neinvestiční přijaté transfery od krajů 34 500,00 

  4216 14984 ostatní invest přijat transf ze SR 401 794,97 

1032 2111   

podpora ostat produkčních činností - příjmy z poskyt. 

služeb a výrobků  48 000,00 

2321 2111   

odvádění a čištění odpadních vod - příjmy z poskyt. 

služeb a výrobků 7 000,00 

3612 2132   bytové hospodářství - příjmy z pronájmu 9 000,00 

3639 2132   komunální služby a územní rozvoj - příjmy z pronájmu 26 000,00 

6171 2322   činnost místní správy - přijaté pojistné náhrady 4 400,00 

   Příjmy  1 644 840,97 

       

VÝDAJE     

odd § položka UZ Text Kč 

2321 5169   odvádění a čištění odpad vod - nákup ostat služeb 23 000,00 

2321 5021   odvádění a čištění odpad vod - ostat osobní výdaje -23 000,00 

3392 5169   zájmová činnost v kultuře - nákup ostatních služeb 4 000,00 

3341 5171   rozhlas a televize - opravy a udržování -4 000,00 

3639 5171   komunál služby a územní rozvoj - opravy a udržování  3 100,00 

3639 6121   komunál služby a územ rozvoj - budovy, haly, stavby   10 000,00 

3639 6130   komunál služby a územní rozvoj - pozemky -13 100,00 

5512 5156   požární ochrana - dobrovolná část - pohonné hmoty -15 191,00 

5512 5156 14004 požární ochrana - dobrovolná část - pohonné hmoty 15 191,00 

5512 5901 14004 požární ochrana - dobrovol část – nespecif rezervy 42 844,00 

6171 5139   činnost místní správy - nákup materiálu 5 000,00 

6171 5167   činnost místní správy - služby školení a vzdělávání 500,00 

6171 5168   činnost místní správy - zpracov dat a služby související 3 000,00 

   Výdaje 51 344,00 
     

   Rekapitulace:                            Příjmy 1 644 840,97 

                                            Financování – pol. 8115 -1 593 496,97 

                                                       Strana příjmů 51 344,00 

                           Výdaje 51 344,00 
 

 


