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skupina              

/funkční třídění rozpočtových výdajů/

1.  Zemědělství a lesní hospodářství 1 200,0      

platy, sociální a zdravotní odvod 261,0
ochranné pomůcky 10,0

nákup materiálu 100,0
nákup služeb 744,0

opravy a udržování 50,0
PHM a maziva 30,0
ostatní výdaje 5,0

2. Průmysl. a ostatní odvětví hospodář. 2 680,4      

silnice, opravy a udržování 1 000,0
provoz, opravy a údržba  vodovodního řádu 395,4

provoz ČOV, opravy a údržba kanalizace 985,0
rybníky, opravy a udržování 300,0

3. Služby pro obyvatelstvo 3 483,5      

Provoz ZŠ, MŠ, ŠJ 300,0

mzdy 100,0

Nein. příspěvek na žáky ZŠ - PO,ŽI,PE 80,0

ZŠ výměna oken + soc. zařízení ŠJ 500,0

Divadelní činnost 110,5
Knihovna, kroniky
Ostatní záležitost kultury 11,0
Činnost muzea
Rozhlas, televize
Kulturní dům: 629,0         

pojištění 6,0
elektrická energie 300,0

opravy a udržování 300,0
ostatní osobní výdaje

služby 13,0
nákup materiálu 10,0

Kulturní činnost 22,0
ostatní osobní výdaje
dary - vítání občánků

služby
Tělovýchovná činnost: 83,0           

služby, materiál,el. energie 28,0
opravy a údržby 50,0

drobný hmotný dlouh. majetek 5,0

Bytové hospodářství 245,0         
opravy a udržování, okna čp. 42 200,0

nákup služeb, materiálu, ost. 20,0
elektrická energie 25,0

Nebytové hospodářství 219,5
elektrická energie 100,0

opravy a udržování 10,0
projekt Jakubín 100,0
materiál,služby 9,5

2013                 
[tis.Kč]

22,0
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Veřejné osvětlení 265,0         
elektrická energie 200,0

opravy a udržování 60,0
nákup materiálu a služeb 5,0

Pohřebnictví 2,0

Sběr a svoz komun.a nebezpeč.odpadu 360,0         
služby odvoz odpadu 350,0

nebezpečný odpad 10,0
Vzhled obce, veřejná zeleň 460,0         

mzdové náklady 315,0
materiál, pohon. hmoty,služby, opravy 145,0

4.DPS, soc. pomoc starším občanům 96,5

19,0
dům s pečov. službou 77,5

5. Požární ochrana - dobrovolná 48,0           

DHDM, materiál 20,0
pojištění 4,0

el.energie, telefon, služby, PHM 24,0

6.112. Místní zastupitelské orgány 730,0         

odměny členů zastup. a komisí 716,0
cestovné,reprezentace obce,pojištění 14,0

6.117. Činnost místní správy 1 103,1      
platy zaměstn., sociální a zdravotní odvod 595,0

knihy, tisk, ochran. pomůcky 20,0
nákup materiálu 30,0

el.energie, PHM, telefon, poštovné 64,0
pojištění 16,0

nákup služeb, nájemné 104,1
opravy a udržování 5,0

cestovné 1,0
splátky  úvěru 250,0

 pohoštění,nákup kolků,daní a poplatků 18,0
7. Ostatní finanční operace 865,0         

daň z příjmů za obec, DPH 700,0
služby peněžních ústavů, úroky z úvěru 165,0

C E L K E M        10 110,0    
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