
Rozpočet výdaj ů na rok 2012 Příloha č.1

/tis.K č/

skupina           
/funkční třídění rozpočtových výdajů/

1.  Zemědělství a lesní hospodá řství 1 146,0
platy, sociální a zdravotní odvod 261,0

ochranné pomůcky 10,0
nákup materiálu 90,0

nákup služeb 700,0
opravy a udržování 50,0

PHM a maziva 30,0
ostatní výdaje 5,0

2. Průmysl. a ostatní odv ětví hospodá ř. 2 209,5
silnice, opravy a udržování 908,5

DHIM, čekárny 0,0
provoz, opravy a údržba  vodovodního řádu 300,0

provoz ČOV, opravy a údržba kanalizace 700,0
rybníky, opravy a udržování 301,0

3. Služby pro obyvatelstvo 2 538,0
Provoz ZŠ, MŠ, ŠJ 400,0
Nein. p říspěvek na žáky ZŠ - PO,ŽI,PE 80,0
Divadelní činnost 10,0
Knihovna, kroniky 3,0
Činnost muzea 3,0
Obnova kultur. památek,zálež. kultuty 300,0
Rozhlas, televize 3,0
Kulturní d ům: 334,0

pojištění 6,0
elektrická energie 300,0

opravy a udržování 0,0
ostatní osobní výdaje 3,0

DHIM 10,0
služby 10,0

nákup materiálu 5,0
Kulturní činnost 22,0

ostatní osobní výdaje 10,0
dary-vítání občánků 10,0

služby 2,0
Tělovýchovná činnost: 46,0

paliva,služby, materiál.el. energie 40,0
budovy, stavby 0,0

drobný hmotný dlouh. majetek 6,0
Bytové hospodá řství 65,0

opravy a udržování 20,0
nákup služeb, materiálu, ost. 20,0

elektrická energie 25,0
Nebytové hospodá řství 155,0

elektrická energie 100,0
opravy a udržování 40,0

materiál,služby 15,0
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Veřejné osv ětlení 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 nebezpe č.odpadu 360,0

služby odvoz odpadu 350,0
nebezpečný odpad 10,0

Vzhled obce, ve řejná zeleň 490,0
mzdové náklady 300,0

materiál, pohon. hmoty, opravy 160,0
DHDM 30,0

4. Sociální v ěci a politika zam ěstnanosti 171,0
sociální péče a pomoc starým obč. 26,0

dům s pečov. službou 145,0
5. Požární ochrana - dobrovolná 53,0

nákup materiálu 10,0
DHDM 10,0

pojištění 4,0
el.energie, telefon, paliva, PHM 29,0

6.112. Místní zastupitelské orgány 824,0
odměny členů zastup. a komisí 803,0

cestovné,reprezentace obce,pojištění 21,0
6.117. Činnost místní správy 1 964,2

platy zaměstn., sociální a zdravotní odvod 568,0
knihy, tisk, ochran. pomůcky 20,0

nákup materiálu 30,0
el.energie, paliva, telefon, poštovné 61,0

pojištění 12,0
nákup služeb 50,0

opravy a udržování 5,0
cestovné 3,0

splátky úvěru 1 200,0
nákup kolků,daní a poplatků 15,2

7. Ostatní finan ční operace 210,0
daň z příjmů za obec 200,0

služby peněžních ústavů 10,0
C E L K E M 9 115,7
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