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Příjmy:

Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti
Daň z příjmu fyz. osob ze samostatné výdělečné činnosti
Daň z příjmu fyz. osob z kapital. výnosů
Daň z příjmů právnických osob
Daň z příjmu právnických osob za obce
Daň z přidané hodnoty
Poplatek ze psů
Poplatek ze vstupného
Správní poplatky
Daň z nemovitostí
Splátky půjček od obyvatelstva - povodňové půjčky
Neinvest. přijaté dotace ze SR s d. vzt.
Příjem z poskytovaných služeb a výrobků -les
Příjem z pronájmu ostatních nemovitostí - pronájem vodovodu
Ostatní záležitosti kultury
Nájernné - byty
Nájemné - nebytové hospodářství
Pronájem pozemků
Prodej pozemků
Odměna za sběr nebezpečných odpadů
Příjem z poskytovaných služeb a výrobků - odvoz TKO
Pronájem ostatních nemovitostí - kancelář DSO
Příjmy z úroků
Rozpočtové

příjmy

celkem

600,-- tis. Kč
40,--

30,-700,--,--

I 058,50
8,50
4 ,-1 ,-250,-54,--

8,70
100,-Aquaservisu

15,--

30,-32,20
161,70
59,20
5 ,-1,70
110,-0,54

29,96
3 300,-tis.Kč
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Výdaje:
Pěstcbní činnost - les
Podpora ostatních produkčních činností - les těžba
Ost. záležitosti les. hosp. - MS Štědrá Tutleky
Silnice
Ost. záležitosti pozemních komunikací - chodník
Pitná voda
Základní školy - neinvest. přísp. na žáky ZŠ
Činnosti knihovnické
Záležitosti kultury
Ostatní záležitosti kultury - jubilea
Tělovýchovná činnost
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Veřej né osvětlení
Výst. a údržba místních inženýr. sítí - DSO Štědrá
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
Sběr a svoz komunálních odpadů
Péče o vzhled obcí a veř. zeleň
Pečovatelská služba - DPS Kostelec nad Orl.
Soc. pomoc dětem a mládeži (kromě ústavní) - ZORA
Soc pomoc osobám v hmotné nouzi - důchodci
Hasiči - dobrovolná část - SDH Tutleky
Zastupitelstva obcí

191,10 tis. Kč
110,-10,-24,-8,-15,-10,-11,-99,80
16,-61,97
56,05
870,50
485,-73,58
25,-200,10
76,-46,-~ ,O Ir, ,.
0,60
25,-326,62
352,20

Činnost místní správy
Služby peněžních ústavů
Přísp. OSO Orlice
Územní plán

213,50
15,48
7,50
100,--

Rozpočtové

výdaje

celkem

3 430,- tis. Kč
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