
Obec	  Doubravčice
IČO	  00235369

Schválený	  rozpočet	  rok	  2018	  	  v	  Bs.Kč

Příjmy:

daň	  z	  příjmu	  FO	  ze	  záv.činnos7 1450
daň	  z	  příjmu	  FO	  -‐	  OSVČ 45
daň	  z	  příjmu	  FO	  -‐	  kap.výnosy 210
daň	  z	  příjmu	  práv.osob 1450
DPH 2700
poplatek	  za	  likvidaci	  kom.odpadu 700
poplatek	  ze	  psů 45
poplatek	  za	  užívání	  veř.prostranství 150
poplatek	  za	  zhodnocení	  stav.pozemku 100
odvod	  z	  loterií 20
správní	  poplatky 8
daň	  z	  nemovitosQ 1750
dotace	  ze	  st.rozpočtu	  v	  rámci	  dot.vztahu	  (KÚ) 120

daňové	  příjmy	  celkem 8748

2310 pitná	  voda 14
3613 nebytové	  hospodářství 234
3639 komunální	  rozvoj 1106
3725 využívání	  a	  zneškodňování	  kom.odpadů 200
6171 činnost	  místní	  správy 140
6310 příjmy	  z	  fin.operací 1

ostatní	  příjmy	  celkem 1695

příjmy	  celkem 10443



Výdaje:

1014 zemědělství 3
2212 silnice 700
2292 dopravní	  obslužnost 350
2310 vodní	  hospodářství 200
2321 odvádění	  a	  čištění	  odp.vod	  a	  naklád.s	  kaly 200
3111 předškolní	  zařízení 1500
3113 základní	  školy 65
3314 činnos7	  knihovnické 5
3319 ostatní	  záležitos7	  kultury	  -‐	  kronika 30
3341 rozhlas	  místní	  inv. 0
3349 ostatní	  záležitosQ	  sděl.prostředků 50
3399 ostatní	  záležitos7	  kultury	  -‐	  vítání	  obč. 15
3412 sportovní	  zařízení 45
3613 nebyt.hospodářství 85
3631 veřejné	  osvětlení 100
3635 územní	  plánování 60
3639 komunální	  služby	  a	  úz.rozvoj	  j.n. 150
3722 sběr	  a	  svoz	  kom.odpadů 530
3723 sběr	  a	  svoz	  ost.odpadů	  -‐	  sběrný	  dvůr 50
3725 separovaný	  odpad 465
3745 veřejná	  zeleň 350
4350 sociální	  péče 120
6112 zastupitelstva	  obcí 1200
6171 činnost	  místní	  správy 850
6310 výdaje	  z	  fin.operací 25
6320 pojištění	  funkčně	  nespecifikované 40

výdaje	  celkem 7188



Financování:

8124 splátky	  půjčky	  Sberbank 2820
8124 splátky	  půjčky	  Č.spořitelna 435

Financování	  celkem 3255

10443

Vyvěšeno	  na	  EÚD	  a	  ÚD	  dne: 01.12.17
Sejmuto	  dne: 19.12.17

Schváleno	  na	  zasedání	  zastupitelstva	  dne	  19.12.2017	  usnesením	  č.	  116/17

Rozpočet	  je	  navržem	  jako	  přebytkový	  s	  Qm,	  že	  zbývající	  fin.prostředky
	  budou	  použity	  na	  splátky	  půjček	  Čspoř.	  (ukončení	  2019)
a	  Sberbank	  (ukončení	  v	  r.2030)
Schválený	  rozpočet	  na	  rok	  2017	  včetně	  rozpočtových	  změn	  a	  plnění	  
rozpočtu	  	  je	  uveřejněn	  na	  IS	  obce	  -‐	  ÚD	  -‐složka	  	  rozpočet	  a	  rozpočtová	  
opatření	  a	  skutečné	  čerpání	  v	  podsložce	  Rozpočet	  obce


