N á vrh

r o z poč tun

a r o k 2012

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 přidané hodnoty
Poplatek ze psů
Poplatek ze vstupného
Správní poplatky
Daň z nemovitostí
Neinv.přij.tran.ze SR-s d.vzt. (dotace na správu)
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)
Nájemné - byty
Nájemné - nebytové hospodářství
Pronájem pozemků (ZDV Vodafone)
Prodej pozemků
Příjem z poskytovaných služeb a výrobků - odvoz TKO
Využívání a zneškodňováni komunál.odpadů (Eko-Kom,Asekol)
Pronájem ostatních nemovitostí - kancelář D O
Příjmy z úroků
Rozpočtové

příjmy

Tutleky 16. listopadu 2011

Zveřejněno: 24.11.2011
Sejmuto:

celkem

520,-- tis. Kč
10,-50,-532,3
1 196,95
8,50
5 -0,20
300,-73,30
50,-33,-..,

-',--

25,-50,46
95,-68,75

3110,-30,0,54
35,-3 200,-tis.Kč

Výdaje:
Pěstební činnost - les
Podpora ostatních produkčních činností - les těžba
Ost. záležitosti les. hosp. - MS Štědrá Tutleky
Silnice - oprava komunikací
- udržování komunikací
Ost. záležitosti pozemních komunikací - chodník
Provoz veřejné silniční dopravy - opravy zastávek
Pitná voda
Neinvest. transfery-předškolní zařízení
Neinvestiční transfer - na žáky ZŠ
Činnosti knihovnické
Záležitosti kultury - (pro děti a seniory)
Obnova hodnot místního kultur. památek (Kříž Frošovi)
Ostatní záležitosti kultury - (jubilea zábavy)
Tělovýchovná činnost
Bytové hospodářství
ebytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Komunální služby a územ.rozvoj
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
Sběr a svoz komunálních odpadů
Péče o vzhled obcí a veř. zeleň
Neinv. transfery občanským sdružením- Fond ohrož.dětí
oe pomoc osobám v hmotné nouzi - důchodci
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče
Ochrana obyvatelstva (krizový zákon)
Hasiči - dobrovolná část - SDH Tutleky
Zastupitelstva obcí
Činnost místní správy
Služby peněžních ústavů
Finanční vypoř. minul. let (dotace na sčítání)
Územní plán (1. a 2. etapa)
Rozpočtové

výdaje

3 200,- tis. Kč

celkem
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Oldřich Moravec
starosta obc
Zveřejněno: 24.11.2011
Sejmuto:

88,70 tis. Kč
47,20
15,-517,65
76,26,-85,30,15,-20,-14,-86,70
10,50
80,30
80,97
101,21
359,-90,-61,30
25,-250,-63,-0,50
30,-12,-10,1l3,52
403,50
266,50
20,-1,95
200,00

Ro

Z /J o Č

tovÝ

v Ý h led

Obce
na rok 2013 - 2014

T u t Ie k y

Rok 2013:
Celkem:

příjem

3250 tis. Kč

výdaje běžné
oprava komunikace
úprava ostatních ploch
oprava místních komunikací
územní plán (3.etapa)
výdaje celkem

2200
350
200
450
50
3250 tis. Kč

příjem

3250 tis. Kč

Rok 2014:
Celkem:

výdaje
oprava
oprava
výdaje

běžné
místních komunikací
veřejného osvětlení
celkem

2300
450
250
3250 tis. Kč
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