
&ec podgedice

Rozpoěet - závazlté ukazatele roku 2017

rEO 8.07b / UcOgt

zpracorráno l 07,02,20L7

nozpo&t - závané ukazatele bylyvypracoványv soulaór se zněnín §11 zátona ě. 250/2000 Sb., o rozpočtovýchpravidteó
íueuríďr rozpočtu rn znění zákmaě,32012001 Sb., č. {50/2001 S., č.320/2002 gb, ě,42Ll200{ Sb., č. 557/200{ Sb.,

é,56212004 S., ě.635/200{ §b, č.138/2006 Sb., ó.1{0/2006 §b. a č.2{5/2006 Sb. a jejíďr rrctlelizací.

pŘ.f.rnrty

DAI.IOVE PRIaI!fY

Par Pol 0rg Názerr závazného ukazatele Kč z tolto
* 0000 l*ri orfuvÉňÍoty 9035000.00

celkem za oŇvÍpňÍnm 9035000.00

NEDAtiovÉ pŘÍouy

Par Pol 0rg Název zárnzného ukazatele Kč z lolro
r 10U Poe,ikfuí a reatn*Eur. v zeměd. a ptr. 200000.00
* 3399 0statní záležítoet kultury, církví a sť§l. prostřerlhi 45000.00
* 3612 Bytové hospoóřství 38{000.00
* 3613 

, Nelforé hosptlářství 60000.00
* 3125 VYuží,nní a zneškodňorrání korunátníďr oQadu 70000.00
* 6171 čirrrrost nístní správy 338000.00
* 6310 CĎecné příjny a výrlaje z finarr&ríďr operací 9000.00

Celkern za nmfuvÉňÍ,ruy 1106000.00

PRIiIATE DOTACE

Par Pol 0rg Názw závazného ukazatele Kč z tolro
* 0000 {*r* ňrnrÉpomm ${300.00

Celken za pňIomÉoorrc $$00.00

PRI.rMY cELKEM Lo .295.300, 00



\7ÝD-a, lyE

BEZNE \IYDAiIE

Par PoI
* 1012

* 1031
* 22L2
* 232l
* 2333

* 3111
r 3lB
* 33{1
* 3399
* 3{19
* 3511
* 3612
* 3613
i 3631
* 3635

, 372l
* 3722
* 3725
r 37{5
* {359
* 52L2
r 55u
* 6112

* 611{
* 6171

i 6310
* 6402

0rg Názw zárazného ukazatele
Po&tkání a reg|rut|ur. v zerněd. a ptr.
Ěgtdmí ěirmost

Silnice
Ctdvádění a čištění o{paerích rod a rrakládání s kaly
ttpravy dróných vo&ích tohŮ

Ěed§iolní zaůízeaí
Zákla&ú školy
Rozhlag a teleyize
Ostatní záležitogt kulttrry, církví a ecĚl. prostředku

Ostatní těloďchoma čirrnoEt
Všeóecná aŇrlantní pé&
Byiové boapďtářství

NebytovÉ hospdářství
Veřejné ogvětlerú
úzaarí plánování

§běr a svoz nebezpďných ofudr
§běr a svoz komrrálníďr odpadů

Wužívání a rreškodňoání kmuálníďr oQaóů
Pé& o vzhled obcí a veřejnou zeld
0statní sluřby a čiilesti v oblasti sociální pé&
0chrana obyvatelotn
Požální ochrma - dobrorclná ógt
Zaetupiteletrn obcí
Ogtatní osohí výdaJe

Čirmost rÉotní oprávy

Ctbecné příjny a výdaje z finarr&ríďr operací
Vrat§ veř. rozp.úatř.úr. transf

Glten za rĚinÉvÍnr,n

íč
105000.00

20000.00

705000.00

2360000.00

3{0000.00

10000.00

3502000.00

50000.00

9{2000.00

{35000.00

29000.00

325000.00

223000.00

180000. 00

110000.00

50000.00

670000.00

330000.00

702000.00

150000.00

1000.00

198000.00

1022000.00

{0000.00

2017000.00

65000.00

20000.00

1{601000.00

vÝDAiIE cElKEM 14.601.000,00



FI}iTA.!.tco\Zá. lTÍ
r 0000 8rrr financování {305700.00

Celkeu za lIMtCOVlNI {305700.00

FINANCOVÁNÍ CELKEM 4.305.700,00

§chváleno ugneg€ní! č. na ruedání rhe; 12,12.2016

REKAPITIIIJACE 3

PRIiIMY

vYDAiIE
FINAl[covÁlíÍ

CEIJKEM

CEIJKEM

cELKEM

10.295.300,00

14 . 601 . 000, 00

4.305.700,00


