Návrh

r o z p o č t u obce Třebihošť na rok 2007

Příjmy:
Daň z př. fyz. osob. ze závislé činnosti
Daň z př. fyz. os. ze sam. výd. činn.
Daň z př. fyz. os. k kap. výnosů
Daň z př. práv. osob
Daň z přidané hodnoty
Poplatek ze psů
Správní popl.
Daň z nemov.
Neinv. přijaté dotace ze st. rozpočtu
Daňové příjmy celkem:
Příjmy z lesů
Za vodné
Příjmy z pronájmu – prodejna
Příjmy z nájmu kostel Zvičina
Příjmy z pronájmů bytů
Příjmy z pronájmů - sjezdovka Zvična
pronájem motorestu
prodeje pozemků
splátka r. 2007 – Stavební služby
splátka r. 2006 - Stavební služby
pronájem pozemků
pronájem CHO
splátka – za CHO – Elišáková Ilona
ostatní příjmy
Příjmy z vlastní činnosti celkem:
Sběr a svoz TKO – za známky na popelnice

540000,150000,35000,630000,990000,9000,4000,315000,43120,2.716.120,900000,240000,18000,53000,31460,25000,120000,20000,200000,100000,300,18000,40000,6000,1.771.760,70000,-

ostatní příjmy z poskytování služeb a prodeje zboží 3000,49700,Příjem za restituční nárok od PF
Příjmy z úroků
20000,-

Ostatní příjmy celkem:

142.700,-

Příjmy celkem:

4.630.580,- Kč

Zůstatek BÚ za r. 2006

3.116.000,-Kč

Celkem příjmy:

7.746.580,-Kč

v Třebihošti 12. února 2007

Ing. J. Krkonoška, starosta

N á v r h rozpočtu obce Třebihošť na rok 2007
Výdaje:
560000,Hospodaření v lesích
Obchod - prodejna
opravy a revize
12 000,Projektová dokumentace
150000,Elektrické vedení k RD za CHO
180000,Kanalizace k RD za CHO
300000,Vodovodní řád k RD za CHO
150000,Místní komunikace- drobná údržba a prohrnování
50000,Povrchové úpravy míst.komunikací,HD, Třebih.
450000,Chodníky v Třebihošti
400000,Veřejný vodovod,opravy, rozbory,správa
390000,oplocení vodojemu na HD
Dotace do MŠ na provozní výdaje
170000,MŠ na opravy – lino, odsávání, okénka
80000,a poličky v kuchyni, koberec
Příspěvek na výkon přestupk. agendy –D.K.
1800,306600,Příspěvek na žáky ZŠ B.Tř. a D.K.
Provoz knihovny
4 000,Kulturní a soc. komise,jubilea,vítání obč.
30 000,Kostel a kaple, elektrika a opravy

70000,-

příspěvky organizacím

9 000,-

Zdravotní středisko, elektrika a opravy

40000,-

Byty - opravy

10 000,-

Veřejné osvětlení,el. energie, opravy

95 000,-

Hřbitov, údržba a opravy brány
Plynofikace- příspěvek Svazku pro plynofikaci
opravy motorestu
nákup pozemků
platby daní a služeb
opravy na OÚ - lino – schody
- voda, výměna dveří
Odpadové hospodářství
nákup známek
opravy
služby – odvoz odpadů(plasty, sklo, neb.odpad)
celkem

60 000,10080,60000,200 000,80 000,70000,-

70000,-

140 000,-

Veřejná zeleň, údržba

40 000,-

Hasiči:
nákup pohonných hmot, revize, školení, opravy a údržba,
energie – plyn v klubovně, nákup pohárů
25000,Oprava požární nádrže na HD
723 000,Celkem:
748.000,Správa obce:
platby daní poplatků, energií – elektrika a plyn, ostatní služby,
cestovné, vzdělávání ,školení , platy zaměstnanců, dohody o provedení práce
odměny zastupitelů, pojištění všeho majetku ve vlastnictví obce,
sbírky zákonů, provozní náklady budovy, drobné opravy, neinvestiční dotace obcím,
geometrické plány, kancelářský materiál, obnova programového vybavení,
poštovné, služby peněžních ústavů, telefonní poplatky, internet a další služby
celkem : 1002.700,-

Služby peněžních ústavů, úroky z úvěru
Splátky úvěru
služby peněž ústavů
Celkem:

72.000,223.000,8.000,6.149180,-

Rezerva:

1.497.200,-

Celkem:

7.746.580,-

12.2.2007

Ing. Jaroslav Krkonoška
starosta

vyvěšeno:

sejmuto:

