Obec Lovčice

Schválený rozpočet na rok 2012
Schváleno v ZO dne 19.12.2011 usnesení č. 373/11/Z17
Příjmy
Daňové příjmy
Daň z příjmů fyzických osob ze záv. činnosti a funkčních požitků
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů
Daň z příjmů právnických osob
Daň z přidané hodnoty
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu
Poplatek ze psů
Poplatek za užívání veř. prostranství
Poplatek za provozovaný VHP
Odvod výtěžku z provozování loterií
Správní poplatky
Daň z nemovitosti
Daňové příjmy celkem

1111
1112
1113
1121
1211
1337
1341
1343
1347
1351
1361
1511

Nedaňové příjmy
Podpora ostatních produkčních činností - platba za honitbu
Příjmy z úhrad dobývacího prostoru
Místní knihovna Lovčice - příjmy z poskytování služeb
Kultura - příjmy z pronájmu nemovitosti
Kultura - příjem z poskytování služeb
Rozhlas a televize - příjmy z poskytování služeb, příjem z KT
Bytové hospodářství - ostatní
ostatnínebytové
nedaňové
služby
služby
Bytové hospodářství - příjmy z pronájmu
Nebytové hospodářství - příjmy z pronájmu
Pohřebnictví - příjmy z poskytování služeb
Pohřebnictví - přimy z pronájmu pozemků
Zásobování teplem - budova ZŠ a MŠ Lovčice)
Příjmy z pronájmu pozemků
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
Příjmy z úroků - běžný účet
Nedaňové příjmy celkem
Přijaté transfery
Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrn. dotač. vztahu
Celkem

1032
2119
3314
3319
3319
3341
3612
3612
3613
3632
3632
3634
3639
3725
6310

2139
2343
2111
2132
2329
2111
2329
2132
2132
2111
2131
2111
2131
2324
2141

4112

Příjmy celkem
Výdaje
Běžné výdaje

Místní komunikace
Provoz veřejné silniční dopravy
Mateřská škola - neinvestiční příspěvek zřízené příspěvkové organizaci
První stupeň základní školy
Základní škola - neinvestiční příspěvek zřízené příspěvkové organizaci
Školní stravování při předškol. a zákl. vzdělávání - neinvestiční příspěvek
Činnosti knihovnické
Ostatní záležitosti kultury
Rozhlas a televize
Ostatní záležitosti kultury - SPOZ
Využití volného času dětí a mládeže
Bytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Komunální služby a územní rozvoj
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
Sběr a svoz komunálních odpadů
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - neinv. příspěvek zřízené přísp. organizaci
Pečovatelská služba - ostatní neinvestiční transfery - Charita Hodonín
Ochrana obyvatelstva
Požární ochrana - dobrovolná část
Zastupitelstvo
Činnost místní správy
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Běžné výdaje celkem

2212
2221
3111
3117
3117
3141
3314
3319
3341
3399
3421
3612
3631
3632
3639
3721
3722
3725
3745
4351
5212
5512
6112
6171
6 310

1.124.200,4.965.100,-

Kapitálové výdaje
územní plán
technické vybavení kompostárny
zeteplení obecního úřadu
zastávky
kapitálové výdaje celkem

Výdaje celkem
příjmy: 6.277.500,-

3639
3639
6171
2221

5.480.100,-

výdaje: 5.480.100,přebytek: 797.400,-

1.050.200,50.000,80.000,1.115.000,2.200.000,270.000,9.300,3.000,20.000,10.000,25.000,550.000,5.382.500,-

300,290.000,1.000,15.000,15.000,15.000,1.800,110.300,58.800,3.000,2.000,30.000,25.400,50.000,15.000,632.600,-

262.400,-

6.277.500,-

130.000,39.400,73.000,400.000,641.000,51.000,72.000,209.000,69.000,30.000,59.900,16.000,300.000,21.200,15.000,35.000,380.000,72.000,300.000,75.000,1.000,56.100,780.300,1.124.200,15.000,4.965.100,-

251.000,100.000,24.000,140.000,515.000,-

5.480.100,-

