Rozpočet městyse Machov na rok 2009

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 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 ze vstupného
poplatek z ubytovacích kapacit
příjem z poplatků celkem
lesní hospodářství
pronájmy
EKOKOM – za třídění odpadů
služby správy
příjem z úroků na běžném účtu
příjem z vlastní činnosti celkem

1,880.000,210.000,130.000,2,700.000,3,900.000,430.000,9,250.000,20.500,600.000,13.000,5.000,1.000,1.000,5.000,645.500,421.000,480.200,90.000,25.000,30.330,1,046.530,-

kapitálové příjmy celkem

10.000,-

dotace krajského úřadu
platba za děti z jiné obce, které navštěvují ZŠ v Machově
celkem přijaté dotace

223.140,16.330,239.470,-

vrácení finančních prostředků z úschovy v advokátní kanceláři

příjmy městyse celkem pro rok 2009

2,193.400,-

13,384.900,-

Financování :
zůstatek peněžních prostředků na bankovních účtech k 31.12.2008
splátky v roce 2009 :
Česká spořitelna
financování celkem

Příjmy městyse + financování pro rok 2009 celkem

+ 2,240.260,- 240.000,+ 2,000.260,-

15.385.160,- Kč

Výdaje :
lesní hospodářství
cestovní ruch
místní komunikace
čistírna odpadních vod
škola
tělocvična a hřiště
kultura, památky a obřady,knihovna
místní rozhlas
restaurace a sál
sportovní organizace a dětské hřiště
zdravotnictví
bytové hospodářství
veřejné osvětlení
hřbitovy
technické služby a správa majetku obce
odvoz odpadu
vzhled obcí a veřejná zeleň
hasiči
činnost místní správy a zastupitelstvo
/spotřeba energií, provoz budovy, počítačů, kopírek, opravy,
služby techniků, mzdy, příspěvky DSO Policko a Svazu měst
a obcí, poštovné, telefony atd./
bankovní poplatky
pojištění majetku městyse
MěÚ Police nad Metují – přestupková komise
DSO Policko
režijní náklady celkem

107.000,49.000,1,610.000,285.000,1,000.000,330.000,120.000,25.000,331.000,67.000,22.000,56.000,233.000,24.000,1,341.000,795.000,56.000,150.000,2,968.000,-

16.260,32.600,500,22.480,9,640.840,-

Výdaje investiční :
ČOV – úroky z úvěru
projektová dokumentace kanalizace
rekonstrukce místního rozhlasu
rekonstrukce oken v tělocvičně
autobusová zastávka Bor
úhrada dluhu NOREXU – ČOV
celkem investiční výdaje

170.000,200.000,50.000,330.000,130.000,2,193.400,3,073.400,-

rezerva (neukončené soudní řízení - ČOV)

2,670.420,-

výdaje městyse celkem pro rok 2009

15,385.160,- Kč

