
Obec Libětice, IČ 00667650

Rozpočet  obce  na  rok  2017

Příjmy v     Kč:

Daně sdílené celkem                                                              998.000,--
 z toho:  daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti          220.000,--
              daň z příjmů fyz. osob ze sam. výd. činnosti         3.000,--
              daň z příjmů fyz. osob  z kapitál. výnosů              25.000,--
              daň z  příjmů právnických osob                          260.000,--
              DPH                                                                     490.000,--
Transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu           55.000,--
Poplatek ze psů                                                                           1.300,--
Odvod z loterií a podobných her                                                3.000,--
Správní poplatky                                                                            200,--   
Daň z nemovitostí                                                                     85.000,--
Pitná voda -  vodné                                                                             26.000,--
Odvádění a čistění odpadních vod – stočné                             27.000,--
Pronájem pozemků                                                                     3.500,--
Sběr a svoz komunálních odpadů                                             35.000,--
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů                   10.000,-- 
Příjmy z podílů na zisku a dividend                                          10.000,--
Příjmy z     úroků                                                                            1.000,--   

Příjmy celkem                                                                     1.255.000,--

Výdaje v Kč:

Pozemní komunikace                                                                     10.000,--   
Pitná voda (vodovod)  celkem                                                        67.000,-- 
- z toho: OOV                                   4.000,--
               nákup materiálu                  2.000,--
               elektrická energie             16.000,--
               nákup ostatních služeb     15.000,--
               opravy a udržování           30.000,--

Odvádění a čistění odpadních vod (kanalizace a ČOV)  celkem   123.000,--
- z toho: OOV                                   35.000,--
                nákup materiálu                  3.000,--
               elektrická energie              60.000,--                   
               nákup ostatních služeb      10.000,--
               opravy a udržování          15.000,--
 
Zařízení předškolní výchovy                                                              3.000,--

Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sděl. prost.           11.000,--
- z toho: pohoštění                              5.000,--
              věcné dary                            6.000,--

Ostatní tělovýchovná činnost                                                              5.000,--
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Komunální služby a územní rozvoj celkem                                     145.000,--
- z toho: veřejné osvětlení – elektrická energie     10.000,--
               veřejné osvětlení – rozšíření                    70.000,--
               OOV                                                        45.000,--
                pohonné hmoty a maziva                        10.000,--
                nákup materiálu jinde nezař.                   10.000,--

Nakládání s odpady celkem                                                             105.000,--
z toho:  sběr a svoz komunálních odpadů             75.000,--
             sběr a svoz ostatních odpadů                    15.000,--
             využívání a zneškod. komun. odpadů       5.000,--
             ostatní nakládání s odpady                        10.000,--        
              

Zastupitelské orgány celkem                                                            118.000,--
z toho: odměny členů zastupitelstva                                                    108.000,--
            povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 9%                   10.000,--

Regionální a místní správa celkem                                                   668.000,--
z toho: OOV                                                                                           40.000,--
             drobný hmotný dlouhodobý majetek                                          5.000,--
             nákup materiálu jinde nezařazený                                               5.000,--
             plyn                                                                                            14.000,--
             elektrická energie                                                                         9.000,--
             služby pošt                                                                                   2.000,--
             služby telekomunikací a radiokomunikací                                15.000,--                          
             služby peněžních  ústavů                                                           10.000,--
             konzultační, poradenské a právní služby                                   10.000,--
             zpracování dat a služby související s inf. a komunik. techn.     15.000,-- 
             nákup ostatních služeb                                                               12.000,--
             opravy a udržování                                                                   520.000,--
             cestovné                                                                                        1.000,--
             pohoštění                                                                                       8.000,-- 
             ostatní neinv. transfery veř. rozpočtům územní úrovně                2.000,--

Výdaje celkem                                                                              1.255.000,--  

V Liběticích, dne 30/12/2016

                                                                                                    Vladimír Pecka
                                                                                                         starosta

Do rozpočtu v papírové formě lze nahlédnout na Obecním úřadu v Liběticích, č.p. 31
v době úředních hodin.


