Rozpočet na rok 2013
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
správní poplatky
převody z rozpočtových účtů
příjem z poplatků celkem
lesní hospodářství
prodej kalendářů atd.
služby ČOV
pronájmy
EKOKOM – za třídění odpadů
CHKO-práce v krajině
služby správy
vratka za služby zastupování
příjem z úroků na běžném účtu
příjem z vlastní činnosti celkem

2,200.000,60.000,220.000,142.000,2,200.000,4.350.270,680.000,9.852.270,700.000,15.000,3.000,1.000,2.000,20.000,70.000,811.000,559.000,3.000,1.000,532.000,200.000,40.000,20.000,39.522,45.000,1,439.522,-

kapitálové příjmy celkem – prodej pozemků

50.000,-

dotace ze státního rozpočtu

306.800,-

Příjmy městyse celkem pro rok 2013

12.459.592,-

Financování :
zůstatek peněžních prostředků na bankovních účtech k 31.12.2007
splátky v roce 2008 :

+ 5,378.800,-

Česká spořitelna – splátky úvěru
financování celkem

- 480.000,+ 4,898.800,-

Příjmy městyse pro rok 2013 celkem včetně financování

17.358.392,- Kč

Rozpočet na rok 2013
Výdaje :
lesní hospodářství
cestovní ruch
místní komunikace
parkoviště k Řeřišnému
čistírna odpadních vod
škola /10.000,- opravy, zbytek příspěvek/
knihovna
kronika,památky,kultura
rozhlas
restaurace a sál
tělocvična a hřiště
tělovýchova, sportovní akce a zájmová činnost
zdravotnictví
bytové hospodářství
příspěvek Hospic Červený Kostelec
veřejné osvětlení
hřbitovy
územní plán
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
vratky části dotací
režijní náklady celkem

2.066,24.432,650.600,10.000,301.000,1,490.000,35.000,133.450,10.000,153.000,352.000,135.000,29.000,20.000,5.000,180.000,26.000,40.000,1,732.300,803.000,72.000,50.000,304.000,3,300.794,-

22.000,70.000,33.747,142.000,12.933,10.139.322,--

Výdaje investiční :
ČOV + kanalizace / úroky z úvěru,projekty/
nákup nemovitostí /pozemky, lesy, budovy/
pokračování zpracování projektu na zateplení ZŠ
sociální zázemí – jeviště – sál restaurace Obecní dům
parkoviště Řeřišný
nákup dopravních prostředků
celkem investiční výdaje

740.000,1,200.000,100.000,80.000,25.000,150.000,2.295.000,-

rezerva soud SFŽP
rezerva Norex
rezerva celkem

2.730.670,2.193.400,4.924.070,-

Výdaje městyse celkem pro rok 2013

17.358.392,- Kč

