Rozpočet městyse Machov na rok 2012
Příjmy :
daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti
daň z příjmu fyzických osob z podnikání
daň z příjmu fyzických osob zvláštní sazba
daň z příjmu právnických osob
daň z příjmu právnických osob za obce
daň z přidané hodnoty
daň z nemovitostí
celkem daňový příjem
správní poplatky
poplatky za komunální odpad
poplatek ze psů
pobytové poplatky
poplatek za užívání veřejného prostranství
poplatek z ubytovacích kapacit
převody z rozpočtových účtů
příjem z poplatků celkem
lesní hospodářství
turistika a propagace
ČOV
kultura
pronájmy
EKOKOM – za třídění odpadů
služby správy
příjem z úroků na běžném účtu
příjem z vlastní činnosti celkem
kapitálové příjmy (příjem z prodeje pozemků)
dotace krajského úřadu
platba za děti z jiné obce, které navštěvují ZŠ v Machově
průtoková dotace základní a mateřské škole
celkem přijaté dotace
příjmy městyse pro rok 2012

1,680.000,115.000,175.000,1,650.000,129.390,3,900.000,680.000,8,329.390,17.000,640.000,15.000,3.000,1.000,2.000,70.000,748.000,258.000,5.000,5.000,15.000,506.000,230.000,15.000,45.420,1,079.420,30.000,379.560,29.630,246.960,656.150,10,842.960,-

Financování :
zůstatek peněžních prostředků na bankovních účtech k 31.12.2011

+ 4,571.200,-

Česká spořitelna – splátky úvěru
financování celkem

- 480.000,+ 4,091.200,-

Celkem příjmy městyse pro rok 2012 včetně financování

14,934.160,-

Výdaje :
lesní hospodářství
cestovní ruch
místní komunikace
čistírna odpadních vod
škola
tělocvična a hřiště
kultura, památky a obřady,knihovna
rozhlas
restaurace a sál
tělovýchova, sportovní akce a zájmová činnost
zdravotnictví
bytové hospodářství
veřejné osvětlení
hřbitovy
technické služby a správa majetku obce
odvoz odpadu
vzhled obcí a veřejná zeleň
povinná rezerva na případný krizový stav v obci
hasiči
činnost místní správy a zastupitelstvo
/spotřeba energií, provoz budovy, počítačů, kopírek, opravy,
služby techniků, mzdy, příspěvky DSO Policko, Svazu měst
a obcí, poštovné, telefony atd./
bankovní poplatky
převody vlastním fondům
pojištění majetku městyse
daň z příjmu právnických osob za obce
vratka části dotace /sčítání/
režijní náklady celkem

2.000,34.000,1,570.950,331.000,1,316.960,360.000,210.000,10.000,127.000,126.000,36.000,20.000,180.000,26.000,1,982.500,804.000,61.000,50.000,160.000,3,243.347,-

22.000,70.000,28.900,129.390,6.213,10,907.260,--

Výdaje investiční :
ČOV – úroky z úvěru
nákup pozemků a lesa
pokračování zpracování projektu na zateplení ZŠ
sociální zázemí – jeviště – sál restaurace Obecní dům
projekt bezdrátový rozhlas
parkoviště Řeřišný
elektronické zabezpečení úřadu
celkem investiční výdaje

45.000,147.500,28.000,750.000,50.000,25.000,120.000,1,165.500,-

rezerva (Norex 2,193.400,- atd.,-/

2,861.400,-

výdaje městyse celkem pro rok 2012

14,934.160,-

