Schválený návrh rozpočtu na rok 2021
Příjmy
Daň z příjmů fyz osob placená plátci
890.000,Daň z příjmů fyz osob placená poplatníky
15.000,Daň z příjmů fyz.osob vybírána srážkou
72.000,Daň z příjmů právnických osob
700.000,Daň z příjmů právnických osob za obce
100.000,Daň z přidané hodnoty
1.830.000,Odvody za odnění půdy ze zeměděl.půd.fondu
1.000,Poplatek za komunální odpad
147.000,Poplatek ze psů
7.000,Poplatek za užívání veřejného prostranství
50.000,Poplatek z pobytu
4.000,Daň z hazardních her
15.000,Zrušený odvod z loterií a podobných her
1.000,Dílčí daň z technických her
1.000,Správní poplatky
1.000,Daň z nemovitých věcí
350.000,Neinv. přijaté transf. ze stat.rozp.v rámci souhr.dot.vztahu
70.800,Neinv. přijaté transf. ze statních fondů
90.000,Investiční přijaté transféry od krajů
40.000,Podpora ostat. produkč. činností-příjmy za těžbu dřeva
150.000,Činnosti knihovnické - příspěvky
1.000,Sportovní zařízení v majetku obce - příjmy z pronájmu
2.000,Bytové hospodářství - příjmy z pronájmu
65.000,Nebytové hospodářství - příjmy z pronájmu
57.000,Pohřebnictví-příjmy z pronájmu hrobových míst
10.000,Kom. služ. a územ. rozvoj jin. nezař.-věcná břemena
5.000,Kom. služ. a územ. rozvoj jin. nezař. -příjmy z pronáj. pozemků 3.000,Kom. služby a územ.rozvoj ji. nezař.-příjmy z prodej pozem
314.000,1.000,Sběr a svoz komunálního odpadu-příjmy z prodeje zbož
9.000,Využív. a zneškod. kom.odpadu-příspěv. za zpět.odběr
15.000,Požární ochrana - příjmy z pronájmu
12.000,Činnost místní správy-příspěvky z poskytování služeb a výrobků 22.000,Obecné příjmy a výdaje z finanč.oper.-příjmy z úroků
2.000,Obecné příjmy a výdaje z finanč.oper.-příjmy z dividend
71.000,Příjmy :
4.809.800,8115 Financování-Změny stavu krát. prostř. na bank.účtech-fin. 5.377.025,30
prostředky minulých let
Celkové příjmy :
10.186.825,30
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