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Návrh rozpoětu - závazné ukazatele roku 2017

KEo 8.07b / UcO8t
zpracováno: 16.11.2016

Rozpočet - závazné ukazatele byly vypracovány v souladu se zněnín §11 zákona é. 25a/20aa sb., o rozpočtových pravidlecb
územních rozpočtů ve zněni zákona č.32a/2001 sb., č. A5a/2aor sb., č,320/2aa2 sb, č-A2I/2004 sb,, č. 551/2a04 sb.,
ó.562/2004 sb., č.635/2004 sb. č.138/2006 sb., č.140/2006 sb. a č.245/2006 sb. a jejich noveliZací.

JMYPRI
DAt{ovE PRIJMr

Par Po1 org Název závazného ukazatele Kč z toho
* oooo 1rri prŇovÉ pŘígur 9035000.00

celk@ za olŇovÉ pŘÍ,rMc 9035000,00

NEDA}Io\IE PRIJMY

PaI Pol org Název závazného ukazatele Kč z toho
r 1012 Podnilání a re§t4ktu!- v rúěd. a Pot!. 200000.00
r 3399 ostataí aáležitost kultury, cirkví a sděl. plostředků a5000.00
r 3612 Bytové hoaPodářBtví 38a000.o0
r 3613 Neb,litové hospodářství 60000.00
+ 3125 rrtroživání a zneškodňování L@uálních odpadů 70000.00
* 61?1 čimost Bístní §právy 338000.00
r 6310 obecné Přijql a ýýalaje z fiEněních operací 9000.00

ce}k@ "a 
lreoeŇovÉ pŘÍnrr 1106000,00

Par Pol orq Název závazného ukazatele, oooo 4rrr pir,lerÉ ootecr
celk@ za pŘrarÉ oomcn

pŘr.rarÉ DoTAcE

Kč, z toho
154300.00
154300 .00

PRIiIMY cEtKEM 10.295.300,00

v ,věřTN 0, 24, 44 " e_D4 L ( lva r,v,la*_,^o L;t r?4_ wwLť, 7a >,,ďv,,ca, cz1

šeJhqr: " * ll, 4-c/ L

oBFeNÍ úqAt
PoDsED!ťt

okres Ldtorniilc+

C L,.r^,)



EJ
BEZNE \IYDAJE

Par Pol org
* 1012
r 1031
, 22!2
, 232!
r 2333
* 3l1l
r 3113
* 33a1
. 3399
.3419
* 3511
* 36L2
* 3613
r 3631
r 3635
* 312L
, 3722
* 3725
r 37{5
r 4359
a 52L2
i 5512
r 6112
r 511,a
r 61?1
r 6310

Název závazného ukazatele
podnikání ! restluktur. v z@ěd. a potl.
Pě3t€bní ěinnost
silnice
odvádění a ěištění odPadDích vod a na}ládání § k.ly
Úpravy drobných vodníct! tolců
přédškolní zařisení
základní školy
Roahlas a televize
ostatnl ,áležitost *ultury, cj,tkví a aděl. pro§třed}ů
ostatní tětovýchowá ěimoat
Všeobecná anbulutní péěe
Bytové hostbdářství
Neb!,tové hospodářství
veř€jné osvětl€ní
úzoní plánování
§běr . svo, n€beztEčných odpadů
sběr ! 3voz }@Wálnlch odpadů
vlužíváaí a zneškodňování }m$álních odpadů
Péěe o vzh].€d obcí a veřejnou zeleň
ostatní sJ,užby a ěimosti v obl,asti sociální péěe
ochr§a ob!ryatelaiva
požání ochrana - dobrovolná čá§t
za§trrpitelstva obcí
ostatni osobní wýiieje
Čimost níatní aprávy
obecné Příj8y a yýdaje r fimněních olErací.

' 6|02 vtatky veř.rozP.úatř.úr.transf
c€lt6 2a sĚž§É vÝDA,rE

Kc
105000.00
20o00.00

705000. 00
235000o.00
340000. 00

10000. o0
350200o.00

50000. 00
9{200o.00
{3500o.00
29000. 00

325000. 00
223o00. 00
180000. 0o
110000. 00
50000. 00

670000. 00
330000. 00
702000.00
150000.00

1000. 00
198000. 00

1022o00.00
400o0 . o0

201?000 . 00
65000. oo
20000. 00

1a601000. 00

z toho

VÝDAiIE CELKEM 14 . 601 . 000 ,00



T
I

4305?00 .00
4305?00 . 00

INANCOVAN
oooo 8rrr f,inancování
Ce1ku za t'INANcovÁNÍ

PITULACE

FINANCOVÁNÍ CELKEM .l . 305. ?00 ,00

pŘíiIMy

vÝoAirE
FINANCOVÁnÍ

cEtKEM

cELKEM

cELKEM

10.295.300,00

14.601.000,00

4 .305.700,00


