N á vrh

r o z poč tun

a r o k 2010

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 Aquaservisu
Ostatní záležitosti kultury - pro děti a seniory
Ostatní záležitosti kultury - společenské akce (zábavy, plesy)
ájernné - byty
ájernné - nebytové
Pronájem pozemků
Odměna za sběr nebezpečných odpadů
Příjem z poskytovaných služeb a výrobků - odvoz TKO
Pronájem ostatních nemovitostí - kancelář OSO
Příjmy z úroků
Rozpočtové

příjmy

celkem

500,-- tis. Kč
40,-45,-650,-,--

1 050,9 ,-5,50
0,50
370,-18,-92,60
57,16
25 -10,-20,-50,-160,-65,-1,70
130,-0,54
40,-3 340,-tis.Kč
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Výdaje:
Pěstební činnost - le
Podpora ostatních produkčních činností - les těžba
Ost. záležitosti les. hosp. - M Štědrá Tutleky
Lesní hospodářský plán
Silnice
Ost. záležitosti pozemních komunikací - chodník
Pitná voda
Základní "koly - neinvest. přísp. na žáky ZŠ
Činnosti knihovnické
Záležitosti kultury
Obnova hodnot místního kulturního a hi torického povědomí-kříž
Ostatni záležitosti kultury - jubilea. ítáni, zábavy. pl sy
Tělovýchovná činnost
Bytové hospodářství
ebytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Komunální služby - údržba maj tku
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
Sběr a svoz komunálních odpadů
Péče o zhled obcí a veř. zeleň
einv. transfery občan kým sdružením-Zora. Fond ohrož.dětí.
Soc pomoc osobám v hmotné nouzi - důchodci
Ostatní služby a činnosti oblasti ociální péče
Hasiči - dobrovolná část - DH Tutl ky
Zastupitelstva obcí
Činnost místní správ
Služby peněžních ústavů
Fin.vypořádání minulých let - vratka dotace na olby do EP
Přísp. DSO Orlice
Rozpočtové

výdaje

celkem

Akce roku 2010 pod čarou:
Chodníky + obruby v dolní části obce
Chodníky u kulturního domu
Jednostranné obruby podél komunikace
Rekonstrukce budovy čp. 65
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185.-- tis. Kč
90.-10.-40.-339.-30.-12.-25.-16.-146.30
5.-41.-75.-36.10
590.-100.-20.-25.-250.-50.50
0.60
30.-15.-517.-395.-265.45
20.-3.75
7.30
3 340,- tis. Kč

1 000 ti . Kč
350
200
750

R o z poč t o v Ý v Ý h led
Obce T u t I e k y
na rok 2011 - 2012

Rok 2011:
Celkem:

příjem

3 350 tis. Kč

Celkem:

výdaje: běžné
rekonstrukce budovy čp. 65
výdaje

2600
750
3350 tis Kč

Celkem:

příjem

3350 tis. Kč

Celkem:

výdaje: běžné
opravy místních komunikací
výdaje

2600
750
3 350 tis. Kč

Rok 2012:
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