Rozpočet na rok 2016
Příjmy :
daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti
daň z příjmu fyzických osob z podnikání
daň z příjmu fyzických osob z kapitál. Výnosů
daň z příjmu právnických osob za obce
daň z příjmu právnických osob
daň z přidané hodnoty
daň z nemovitostí
celkem daňový příjem
poplatky za komunální odpad
poplatek ze psů
pobytové poplatky
poplatek za užívání veřejného prostranství
poplatek z ubytovacích kapacit
příjmy z loterií
správní poplatky
převody z rozpočtových účtů
příjem z poplatků celkem
lesní hospodářství
prodej propagačních materiálů, vstupné ….
služby ČOV
pronájmy
EKOKOM – za třídění odpadů
služby správy
příjem z úroků na běžném účtu
příjem z vlastní činnosti celkem
kapitálové příjmy celkem – prodej pozemků
dotace ze státního rozpočtu (přenesená působnost státu)
příjmy městyse celkem pro rok 2016

2,430.000,60.000,270.000,273.410,2,550.000,5.114.800,700.000,11.398.210,610.000,14.000,5.000,2.000,8.000,35.000,20.000,159.395,853.395,324.700,13.000,740.000,365.000,211.000,20.000,12.000,1.685.700,95.172,300.000,14.332.477,- Kč

Financování :
Změna stavu finančních prostředků na bankovních účtech k 31.12.2016
Česká spořitelna – splátky úvěru v r. 2016
Půjčka SFŽP ČR – splátky 2016
financování celkem
Vyvěšeno:
Sejmuto:

2016

+ 1.334.900,- 1.008.000,- 326.900,0,- Kč

Výdaje režijní:
lesní hospodářství
69.330,ubytování a stravování (restaurace OD)
100.000,cestovní ruch
50.490,místní komunikace
760.000,čistírna odpadních vod
1.027.940,škola /neinvestiční příspěvek/
1.084.500,knihovna
31.270,kronika, památky
43.200,rozhlas
18.000,sál OD a soc. zázemí sálu
53.000,kultura, vítání občánků, jubilea
71.000,tělocvična a hřiště
327.000,tělovýchova, sportovní akce a zájmová činnost
160.000,zdravotnictví
43.000,bytové hospodářství
31.000,příspěvek Hospic Červený Kostelec
5.000,veřejné osvětlení
270.000,hřbitovy
20.000,technické služby, správa majetku obce, územní rozvoj
1.630.760,odvoz odpadu
818.000,vzhled obcí a veřejná zeleň
95.000,příspěvek na terénní pečovatelskou službu
25.000,hasiči
271.806,činnost zastupitelských orgánů
926.780,činnost místní správy
2.362.296,/spotřeba energií, provoz budovy, počítačů, kopírek, opravy,
služby techniků, mzdy, dohody, příspěvky DSO Policko, SMS ČR,
poštovné, telefony, cestovné atd./
bankovní poplatky, úroky
522.000,převody vlastním fondům
159.395,pojištění majetku městyse
33.300,daň z příjmu právnických osob za obce
273.410,režijní náklady celkem
11.282.477,--

Výdaje investiční :
ČOV – rekonstrukce
Parkoviště Řeřišný
nákup nemovitostí /pozemky, lesy, budovy/
celkem investiční výdaje

200.000,470.000,30.000,700.000,-

povinná rezerva na případný krizový stav v obci
kapitálové rezervy
rezerva Norex

50.000,106.603,2.193.397,2.350.000,-

Rezerva celkem:
Výdaje městyse celkem pro rok 2016

14.332.477 ,- Kč

