Rozpočet na rok 2012
Obec Morašice
PŘÍJMY

IČO: 00270547

v tis.Kč

VÝDAJE

v tis.Kč

daň z příjmů fyz. osob ze závis.č.

985

pěstební činnost

600

daň z příjmů fyz. osob ze sam. výd. č.
daň z příjmů fyz. osob srážk. a záv.činn.

68
106
1028

podpora ostat. produkčních činn.
silnice

6
500
100

2404
194,6
225
11
2

provoz veřejné sil. dopravy
pitná voda

920
25
720
6
2518
27
22
40
57
30
1
30
1
30
20

činnosti knihovnické
ost.zál.kult.,círk., sděl.prostř.

daň z příjmů práv. osob
daň z přidané hodnoty
souhrnný dotační vztah
poplatek- likvidace TKO
poplatek ze psů
správní poplatky
daň z nemovitostí
splátky půjček od obyvatelstva
pěstební činnost
podpora ost. produkčních čin.
pitná voda
bytové hospodářství
nebytové hospodářství
využív a zneškod. komunálních odpadů
činnost místní správy
komunální služby a územní rozvoj
činnosti knihovnické
obec. příjmy z fin. operací, příjmy z úroků
poplatek ze vstupného
pohřebnictví
sběr a svoz komunálních odpadů

zálež.vod.toků, vodohosp.děl j.n.

odvádění a čištění odpadních vod
předškolní zařízení
základní školy

sportovní zařízení v maj.obce
využ.vol.času dětí a mládeže
veřejné osvětlení
pohřebnictví
komun.služby a úz.rozvoj
územní plánování
sběr a svoz nebezp.odpadů
sběr a svoz kom.odpadů
sběr a svoz ostat.odpadů
péče o vzhled obce a veř.zeleň
ochrana obyvatelstva
požární ochrana-dobrovolná část
zastupitelstva obcí
činnost místní správy
nebytové prostory
příj.a výdaje z fin.operací
pojištění

obnova místních kult. památek
příjmy celkem

Saldo příjmů a výdajů

9470,6

protipovodňová ochrana
výdaje celkem

-1405,5

Schodek rozpočtu bude kryt ze zůstatku na běžném účtu k 31.12.2011
Návrh rozpočtu byl vyvěšen na úřední desce od 30.11.2011 do 15.12.2011.
Návrh rozpočtu na rok 2012 byl zároveň zveřejněn v elektronické podobě na webových
stránkách obce dle zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Rozpočet byl schválen na zasedání Zastupitelstva obce Morašice dne 15.12.2011.
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