
Rozpočet městyse Dolní Čermná na rok 2014 (přlimy v
Paragraí Položka Název položky Návrh rozp.2014

1111 Daň z příjmů FO ze závisle činnostl 2 500,0c

1112 Daň z příjmú FO ze samost. vyoelecne clnnostl 100,0c

1113 Daň z příjmú FO z kapltalove clnnostl 280,00

1121 Daň z příjmú právnickych osob 2 7QQ,Ou

1122 Dáň- příjmů právnických osob za obce 2EE,OU

1211 Dáň z přidané hodnoty 5 YUU,uU

1334 Oilvody za odnětízemědělské púdy U,UU

1 340 Poplatek za likvidaci komunálniho odpadu ol U,UU

1341 Poplatek ze psů 3U,ut

1343 Poplatek za užívání veřejného prostranstvi z,UL
,l345 Poplatek za ubytovací kapacity U,UU

134i Poplatek za pr ov ozovaný výhern i h rac l p rl stro1 U,UU

135"| odvod rnítěžku z provozován í loteri í 55,00

1 361 Správnípoplatky 160,00

151 
,| Daň z nemovitostí 1 370,00

2460 splátkv půiček od obwatelstva 0,00

4111 Neinvestiční přiiaté transíery z všeob. pokl. správy st. rozpočtu 0,00

41,12 Neinv. přii. transfery ze st. rozp, v rámci souhrn. dotaě. váahu 910,0c

41 16 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu B00,0c

4121 Neinvestiční přiiaté transíery od obcí 0,0C

4122 Neinvestiění přiiaté transíery od krajů 0,0c

4129 Ost. neinvest. přijaté transíery od rozpočtů územní úrovně 0,00

4134 převodv z rozpočtovÝch účtů 0,00

4213 lnvestiční přiiaté transfery ze státních íondů 0,00

4216 ostatní invest. přiiaté transfery ze státního rozpočtu 0,00

4222 lnvestiční přiiaté transferv od kraiů 0,00

4229 Ostatní invest. přiiaté transíery od rozpočtů územní úrovně 0,00
4240 nvestiční přijaté transíery ze statnich tlnancnlcn aKtlv U,Uí"

0@ Daňové příjmy a přiiaté transíery 15 7o5,oo

103í Fě§tébňíčinnost U4U,UU

2141 vňnřňíobčhoir U,UU

2310 ffi U,UU

2321 Odvádění a čištění odpadnich vocl a nakladanl s Kaly U,UU

311,| ffi U,UU

31 13 ZáTládníšk;ory o,o0

3141 SkolnístiavoÝáň- o,o{J

3314 cinnoštiTňirowiické 3,00

331 5 innosti muzei a galerii z,Uu

3!r26 Poř-zeňí, zachování a obn. hodnot mast. l(ultury a nlstorle urU!

334§ ffiprostředkú 1I ruu

3399 ost. záležitosti kultury, cirlryi a s(lělovaclcn prostreoKu óU,uU

361 W l 19o,o0

36í 3 reltrOVarospodářství 1 729,00

3619 ostatna rozvoi bydlenl a bytoveno nospooar$vl o,o0

3631 Veřejné osvětlení 0,U0

3632 ffi ,l ,l 
,UU

3633 Výstavba a údržba mistnich inzenyrsKych sltl u;UU

3634 tokámížaFóbování teplem 1UU,UU

3639 komunálni §luzby a uzemnl rozvol |lnoe nezarazene l oUU,UU

3722 sbér a svoz l(omunalntcn odpaou 7o,o0

3725 vyuzivanl a zneskodnovanl komunalnlcn oqpaou 5o,o0

4351 osobní a§ist., pečov. služba a podpora samost, byolenl 24,vu

5512 požárna ochrana - dobřovolna easl u,UU

6171 CTnnost místní správy oU,UU

63í0 obecne přiimy a vydaie z í!nancnlcn operacl lU,UU

6402 Finanční vypořádání minulých let U,UU



Paragraf Položka Název položky Návrh rozp.2014

í031 pestebnl clnnost 340,00
214,| vnitřni obchod 0,o0
2143 cestovní ruch o,o0
2212 §ilnice t, t44,00
2310 patna voda 0,00
2321 uqvaoenl a clsten! odpaclnach vod a nakládání s kaIý 160,00
31 11 t'redskolni zařazeni 522,ag
3113 zakladnasl(oly z317,oo
3141 §kolnl stravovani 7oo,00
33,14 cinnosti knihovnické 53,10
331 5 ulnnostl muzel a galerii l5,10
3326 Porlzenl, zacnovana a obn. hodnot míst. kultury a hiŠtor-Ě- 15,0U
3349 9statni zaležatosti sdělovacích prostEaÍkú l l6,50
3399 r\rslatnl zalezllostl kultuřy, clrlryi a sdělovacích prostředkr 441,50
34í9 ostatnitělovýchovnffi 25,00
3429 gstatnl za|mova cinnost a rekřeace 11,o0
361i Eytové hospodářství z44,gQ
3613 Nebytové hospodářství /9l ,o0
361 § ustatnl rozvo| Dydlenl a bytového hospodářství u,00
3631 vere|ne osvétlení 24o,oQ
3632 ponrebnictvI

2,oQ
3633 vystavba a udrzba místních inženýr§§ch sití 5o,00
3634 Lokalnl zasobováni teplem 1oE,oo
3635 Uzemní pIánování 40,00
3639 Komunalnl sluzby a územni rozvojjinde nezařážéné- z 909,10
3722 §Der a svoz komunalnich odpadú 695,o0
3745 Fece o vznleo oDcl a veřeinou zeleň 3lz,gQ
3792 EKologIcKa vycnova a osvéta 0,00
4349 ustatnl soclalnl pece a pomoc ost. skupinám obyvatelšIva 0,00
4351 usoonl asIst., peeov. služba a podpo@ 19,00
5212 ucnrana obyvatelstva 5o,00
551 2 požarni ochrana 244,gg
611 z,astupltelswa obci l 263,00
61í4 volby clo parlamentu cR U,UU
6í1 volby do zastupitelstev Územň 0,0c
611 volby prezidenta republiky 0,0C
6171 ulnnost mistnisprávy 3 8l3,23
63í 0 uDecne prumy a výdaie z finaněních operaci 29?',oQ
6330 prevooy vlastnam íondúm a v rozpočtech ffi 0,o0
6399 (Jstalnl TInancnl operace 4E7,47
64o2 Finanena vypořádání minulýcFlet 2l,o0
6409 Ustatna cinnosti jinde neuvedenT 0,00

0,00

8,123 ulouhodobé přijaté půjčené proštŤédký-- U,U(
81 15 Z_,m ěna stavu krátkodobých prostrffi 3 000,00
8124 §platky olounodobých úvěrů a půjěek 1 386,00
8905 uperace z peněžních Účtů org. 0,00

Výdaje v tis. Kč

6tllr}

Schváleno usnesením ZM 22.4.2. ze dne 24.02.2014


