
NÁVRH ROZPOČTU OBCE PAČEJOV NA ROK 2016
Text Příjmy

daň z příjmů FO z ZČ - 617 609

daň  z příjmů FO z  SVČ  625

daň z příjmů FO zvláštní sazba

daň z  příjmů práv.osob 641

daň z přidané hodnoty

daň  z nemovitostí

poplatek za komunální odpad

poplatky ze psů

přijaté platby VHP

správní poplatky

dotace na míst.správu

lesnictví

vodovody

vrácené poplatky za odběr vod

čistírna odpadních vod

knihovny

KD nájem od nájemce

KD topení

KD nájem tan.zábavy, ostatní nájem

zdravotní středisko

byty čp.73, čp. 170

hřbitov – pronájem hrob.míst

pronájem pozemků 

pronájem T Mobile + Eurotel

pronájem čp.199  pošta

pronájem čp.199 kancel.firmy

pronájem ostatní

nájem byty DPS vč.záloh 

místní správa

úroky – peněžní ústavy

celkem příjmy 

Výdaje

lesnictví,těžba,pěstební činnost

komunikace – zimní údržba,všechny obce 

dopravní obslužnost – smlouva s KÚ Plz.kraje

vodovod - provoz,opravy

ČOV - provoz

mateřská škola – pojištění

mateřská škola příspěvek na provoz

základní škola – pojištění

základní škola příspěvek na provoz

základní škola příspěvek do investičního fondu

knihovna středisková 

knihovna Velešice

kronika

výstava, kulturní akce, dětský den

místní rozhlas

kulturní dům – provoz

Sbor pro obč.záležitosti

příspěvek pro narozené děti

TJ kabiny – provoz, údržba, opravy

zdravotní středisko – provoz

byty čp.170, čp. 73 běžná údržba

nebytové prostory-škola Strážovice

1 600 000,00

32 000,00

200 000,00

1 700 000,00

3 700 000,00

620 000,00

360 000,00

13 000,00

50 000,00

12 000,00

248 000,00

1 500 000,00

400 000,00

35 000,00

75 000,00

2 800,00

58 000,00

30 000,00

10 000,00

150 000,00

210 000,00

5 200,00

150 000,00

99 000,00

50 000,00

20 000,00

2 000,00

320 000,00

3 000,00

3 000,00

11 658 000,00

1 200 000,00

60 000,00

46 920,00

400 000,00

250 000,00

10 000,00

450 000,00

28 000,00

1 200 000,00

30 000,00

150 000,00

5 000,00

8 500,00

8 000,00

15 000,00

150 000,00

30 000,00

8 000,00

30 000,00

150 000,00

75 000,00

25 000,00



veřejné osvětlení – běžný provoz

hřbitov – běžná údržba

budova čp.199 – provoz

obecní majetek - údržba budov neinv.

odvoz komun.odpadů, tříděného a nebezp.odpadu

veřejné prostranství – údržba

komunitní plánování – pojízdná prodejna

Dům s pečovatelskou službou – provoz

přestupková komise Horažďovice

hasiči Pačejov JPO III zajištění akceschopnosti

hasiči Strážovice JPO V zajištění akceschopnosti

hasiči Velešice JPO V zajištění akceschopnosti

zastupitelstvo 

místní správa

příspěvky organizacím 

služby pen.ústavů

příspěvek mikroregion Slavník, Prácheňsko atd.

odvod DPH 

krizové řízení

obnova vodovodů 

celkové výdaje bez investic

akce:

pasport komunikací

pomník padlých Pačejov ves stavební úpravy

neinvestiční rezerva – úspora z mezd 

vodovod nádraží – projekt.dokumentace

vodovody -technologie - trvalá chlorace

čp 170 Pačejov nádraží vodovodní přípojka

volnočasový prostor vedle KD

úpravy prostranství v obcích

opravy komunikací v obcích

žádosti o dotace,výběr.řízení – ZŠ okna+fasáda, MŠ topení, komunikace, hřiště

turistické přístřešky v obcích

projekt kanalizace ves

projekt kanalizace nádraží

vybavení kulturního domu

projekty  (hřbitov,volnočasový prostor,nádrž Strážovice a Týřovice,energ.posudky)

hasičárna Pačejov ves výměna oken a oprava fasády

oprava střechy předsálí KD

Součet dalších akcí

Výdaje bez investic

Výdaje celkem

Příjmy celkem

saldo 0,00

250 000,00

20 000,00

250 000,00

250 000,00

860 000,00

300 000,00

28 000,00

190 000,00

1 000,00

70 000,00

3 000,00

3 000,00

528 500,00

950 000,00

100 000,00

2 500,00

15 000,00

100 000,00

5 000,00

250 000,00

8 505 420,00

50 000,00

120 000,00

261 500,00

242 000,00

112 000,00

92 000,00

100 000,00

150 000,00

450 000,00

100 000,00

70 000,00

327 000,00

290 000,00

250 000,00

200 000,00

138 080,00

200 000,00

3 152 580,00

8 505 420,00

11 658 000,00

11 658 000,00
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