
Obec Paseka, 783 97 Paseka 17, IC 00 29 93 16
Rozpočet obce Paseka na rok 2010

dle parg.11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
d-'-' - .ve znem poz ějšlch predpisu

PŘíJMY: V Kč
daň ze závislé činnosti 1,910.000,-

daň z PFO z hr.výnosu a 30% výnosu 250.000,-

daň z PFO vybíraná srážkou 140.000,-

daň z PPO 2.335.000,-

DPH 3.900.000,-

Daň z PPO - obec 568.721,-

poplatek za komunální odpad 506.000,-

poplatek ze psů 17.000,-

poplatek za užívání veřejného prostranství 30.000,-

poplatek ze vstupného 2.000,-

poplatek za provozovaný VHP 60.000,-

příjem výtěžku z provozovaných VHP 50.000,-

správní poplatky 80.000,-

daň z nemovitosti 1,500.000,-

dotace rozpočtová/správa,školstvíl 410.000,-

příjmy z pronájmu pozemků 145.000,-

pěstební činnost - les 65.000,-

místní rozhlas 2.000,-

příjem z pronájmu kult.domu 50.000,-

tělovýchova 3.000,-

koupaliště -nájem 2.000,-

koupaliště-vúčt.služeb 13.000,-

bytové hospodářství - služby 1,300.000,-

bytové hospodářství - nájem 1,020.000,-

poplatek za bytový pořadník 1.000,-

byty-vyúčtování roku 2009 70.000,-

nebytové prostory - nájem 334.000,-

nebytové prostory-vyúčtování r.2009 76.000,-

nájem-kurty 2.000,-

poplatek za komunální odpad -podnikatelé 52.000,-

splátka -PAPEDO 300.000,-

poplatek za tříděný odpad 9.000,-

DPS-za praní prádla 2.000,-

příjmy na místní správu 6.000,-

příjmy z úroků 20.000,-

příjmy z dividend 130.000,-

vratka od kraje za volby 1.189,-

převod zůstatku z min. roku 2,652.548,-

PRIJMY CELKEM 18,014.458,-



VÝDAJE:
pěstební činnost - les 54.000,-

cyklostezka/projekt,podíl obce na dotaci 700tis.Kč/ 760.000,-

silnice/oprava Karlov/ 150.000,-

dopravní obslužnost 173.200,-

voda/oplocení vodárkv.rezerva na opravy/ 692.000,-

vodní díla/biocentrum/ 170.000,-

kanalizace/deratizace,rekonstrukce ČOV/ 330.000,-

Mateřská škola 500.000,-

Základní škola/včetně opravy klubovny Junák! 810.000,-

náklady na žáky jiným obcím 378.000,-

půdní vestavba ZŠ/podíl obce na dotaci! 700.000,-

režijní náklady na obědy žáků MŠ a ZŠ 115.000,-

knihovna 21.000,-

akce kulturní komise + kronikář 95.000,-

obnova kult.památek! příspěvek na kostel-malování! 400.000,-

místní rozhlas 50.000,-

kulturní dům 189.000,-

Sbor pro občanské záležitosti 65.000,-

hřiště u MŠ-ll.etapa/podíl obce na dotaci/ 155.000,-

tělovýchova/příspěvky orq.iprojekt na sport.areál/ 184.200,-

koupaliště 87.000,-

zdravotní středisko/spoluúčast na dotaci zateplení 400tis./ 560.000,-

bytová výstavba R.D.za hřištěm- plyn 250.000,-

bytové hospodářství 1,288.000,-

veřejné osvětlení 270.000,-

pohřebnictví 38.000,-

úz.rozvoj obce/cesta,zeleň k R.D. za hřištěm/podíl obce 1,400.000,-

svoz nebezpečného odpadu 70.000,-

svoz komunálního odpadu 550.000,-

péče o vzhled obce vč.zeleně/podíl obce 20otis. Kč/ 1,075.000,-

Dům pro seniorv 390.000,-

pečovatelská služba 7.000,-

požární ochrana/vč.příspěvku na požárníky DI.Loučka/ 82.337,-

zastupitelstvo obce 1,362.000,-

místní správa 2,643.000,-

poplatky za ZBú 20.000,-

úroky z úvěru 140.000,-

daň za obec-proúčtování 568.721,-

pojištění osob a majetku 90.000,-

příspěvek MAS/zákl.příspěvek+4%ze získaných dotací! 105.000,-

příspěvky do svazku obcí a Junáku 11.000,-



příspěvky obč.sdružením vč.Zvonečku 8.000,-

splátka úvěru /in-line,hřiště/ 1,008.000,-

VYDAJE CELKEM 18,014.458,-

Schváleno na 21.zasedání za Paseka dne 22.2.2010, Usnesení Č. 21

Jiří Blažek, starosta obce Růžena Čejková, místostarosta obce
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