
Obec Dražičky, 391 75  Malšice 
IČO: 00512591 

 

Rozpočet na rok 2017 
 
  

Příjmy daňové 
 
1111  z příjmů fyz. osob závis. činnosti   218.000,-  
1112  z příjmů fyz. osob samost. výd. čin.       3.000,-  
1113  z příjmů fyz. osob kapit. výnosů     36.000,-  
1121  z příjmů práv. osob     338.600,-  
1122  z příjmů práv. osob obec        1.000,- 
1211  z DPH      685.000,-  
1334  odnětí půdy ze ZPF        6.000,- 
1340  poplatek za komunální odpad     66.400,- 
1341  poplatek ze psů         2.000,-  
1342  poplatek z rekreačního pobytu       1.000,-  
1351  odvod loterií         5.000,-  
1361  správní poplatky         1.000,-  
1511  daň z nemovitostí     245.000,-  
4112  dotace ze státního rozpočtu              0,-  
Celkem:               1.608.000,-  
 
Příjmy nedaňové 
 
1031   lesní hospodářství        7.000,-  
2119   ost.záležitosti těžebního průmyslu     1.000,-  
2341   voda v zem.krajině, rybník             0,-  
3392  kultura                          5.000,-  
3639  komunální služby a územní rozvoj     1.000,- 
3723   sběr a svoz ostatních odpadů      5.000,-  
3725  využívání odpadů EKO-KOM     15.000,- 
6171   místní správa                  5.000,-  
6310  finanční operace       14.000,-  
Celkem:                   53.000,-  
 

Příjmy celkem:             1.661.000,-  



Výdaje 
 
1031  lesní hospodářství     70.000,-  
2212  pozemní komunikace – silnice          300.000,-  
2221  silniční doprava – přís.na provoz MHD       280.000,-  
2310   pitná voda – rozbory      0.000,-  
2321   kanalizace              220.000,-  
2341  voda v zem.krajině – rybník       3.300.000,-  
3319  kultura – kronika     12.000,- 
3326   ochrana památek     10.000,-  
3341  sdělovací prostředky - místní rozhlas    7.000,- 
3349  ostatní zál.sdělovacích prostředků    3.000,-  
3399   sbor pro občanské záležitosti – kultura          70.000,-  
3421  volný čas dětí a mládeže-hřiště   50.000,-  
3631  kom.služby - veřejné osvětlení   60.000,-  
3722  sběr a svoz komunálního odpadu  100.000,-  
3723   separovaný odpad      32.000,-  
3727  prevence vzniku odpadů      8.000,- 
3745   péče o vzhled obce a zeleň           750.000,-  
5512  požární ochrana      20.000,-  
6112  místní zastupitelstvo           190.000,-  
6171   činnost místní správy           200.000,-  
6310  finanční operace       8.000,-  
6399   ost.finanční operace-dividendy     5.000,-  
6402   finanční vypořádání min. let    17.000,-  
 
Celkem výdaje:           5.712.000,-  
 
Plánovaný schodek obce:                   - 4.051.000,- Kč  
 
Rozpočet na rok 2017 je schodkový. Výdaje budou kryty z finančních rezerv 
z minulých let, některé plánované investiční i neinvestiční akce (rekonstrukce 
hráze rybníka a nákup zahradního traktůrku) budou uskutečněny pouze za 
předpokladu získání dotace.  
 
V zastupitelstvu Obce Dražičky byl schválen: 29.12.2016 
 
V Dražičkách 29.12.2016 
  
                   …………………………….  
                  Milan Mrázek  - starosta  
Vyvěšeno na úřední desce: 30.12.2016 
Sejmuto: 
Zveřejněno elektronicky: 30.12.2016 


