Rozpočet obce Vavřinec
na rok 2016
PŘÍJMY

Paragraf Položka
1111
1112
1113
1121
1211
1334
1340
1351
1361
1511
1012
2141
3632
3725
3743
6171
6310

Kč
Daň z příjmů fyz.osob ze záv. činnosti a funkl. požitků
Daň z příjmů fyz. osob ze samost. výdělečné činnosti
Daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů
Daň z příjmů právnických osob
Daň z přidané hodnoty
Odvody za odnětí půdy ze zeměděl. půdního fondu
Poplat.za provoz syst. shrom. sběru, přepr. kom.odpadu
Odvod z loterii a pod. her kromě z výher. hrac. přístrojů
Správní poplatky
Daň z nemovitostí
Podnikání a restruktur. v zeměděl. a potravin. činnosti
Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch
Pohřebnictví
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
Rekultiv. půdy v důsl. těž. a důl. čin. po skládkách apod.
Činnost místní správy
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

950.000,10.000,120.000,1.100.000,2.200.000,14.000,320.000,18.000,2.000,800.000,93.774,24.000,4.000,45.000,2.000,100.000,369,-

Příjmy celkem

5.803.143,-

VÝDAJE

Paragraf
1037
2141
2212
2219
2221
2310
2321
2333
2321

Položka

Kč
Celospolečenské funkce lesů
Vnitřní obchod
Silnice
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
Provoz veřejné silniční dopravy
Pitná voda
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
Úpravy drobných vodních toků
Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. s odpady

4.000,5.000,90.000,100.000,37.500,21.200,10.000,2.080.950,2.235.860,-

2341
3111
3319
3341
3399
3419
3631
3632
3636
3639
3721
3722
3723
3725
3726
3745
5512
5272
6112
6171
6310
6320

8115
8124

Vodní díla v zemědělské krajině
Předškolní zařízení
Ostatní záležitosti kultury
Rozhlas a televize
Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků
Ostatní tělovýchovná činnost
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Územní rozvoj
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
Sběr a svoz komunálních odpadů
Sběr a svoz ostat. odpadů jiných než nebezp. a kom.
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
Využívání a zneškodňování ostatních odpadů
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Požární ochrana – dobrovolná část
Krizové řízení
Zastupitelstva obcí
Činnost místní správy
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Pojištění funkčně nespecifikované

11.000,363.000,19.000,30.000,24.000,10.000,176.000,1.000,8.000,522.500,7.000,500.000,30.000,85.000,68.000,309.850,25.000,10.000,625.000,1.903.300,5.000,21.110,-

Výdaje celkem

9.338.270,-

Financování
Splátka úvěru

-3.938.123,402.996,-

Rozdíl mezi příjmy a výdaji bude financován zůstatkem z roku 2015.

Vyvěšeno: 23.11.2015
Sejmuto: 11.12.2015
Schváleno zastupitelstvem obce: 11.12.2015

Semerádová Jana
Starostka obce

