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    obce Tři Dvory na rok 201obce Tři Dvory na rok 201obce Tři Dvory na rok 201obce Tři Dvory na rok 2015555    

P ř í j m yP ř í j m yP ř í j m yP ř í j m y    
Daň zDaň zDaň zDaň z    příjmů fyzických osob závislá činnostpříjmů fyzických osob závislá činnostpříjmů fyzických osob závislá činnostpříjmů fyzických osob závislá činnost    1111    888800000000    000,000,000,000,--------    
Daň zDaň zDaň zDaň z    příjmů fyzických osob příjmů fyzických osob příjmů fyzických osob příjmů fyzických osob –––– OSVČ OSVČ OSVČ OSVČ                        22220000    000,000,000,000,--------    
Daň zDaň zDaň zDaň z    příjmů fyzických osob zpříjmů fyzických osob zpříjmů fyzických osob zpříjmů fyzických osob z    kapitálového výnosukapitálového výnosukapitálového výnosukapitálového výnosu                200200200200    000,000,000,000,--------                                
Daň zDaň zDaň zDaň z    příjmů právnicpříjmů právnicpříjmů právnicpříjmů právnických osobkých osobkých osobkých osob    1 1 1 1 888800000000    000,000,000,000,--------    
DPHDPHDPHDPH    3 3 3 3 333300000000    000,000,000,000,--------        
Poplatky za komunální odpadPoplatky za komunální odpadPoplatky za komunální odpadPoplatky za komunální odpad       4   4   4   477775555    000,000,000,000,--------    
Poplatky ze psůPoplatky ze psůPoplatky ze psůPoplatky ze psů           8        8        8        8 333300,00,00,00,--------    
Odvod loteriíOdvod loteriíOdvod loteriíOdvod loterií                        25252525    000,000,000,000,--------    
Odvod zOdvod zOdvod zOdvod z    výher. hracích přístrojůvýher. hracích přístrojůvýher. hracích přístrojůvýher. hracích přístrojů                    108 108 108 108 000,000,000,000,--------    
Správní poplatkySprávní poplatkySprávní poplatkySprávní poplatky                        80808080    000,000,000,000,--------    
Daň zDaň zDaň zDaň z    nemovitostínemovitostínemovitostínemovitostí       400   400   400   400    000,000,000,000,--------    
Dotace ze SR na výkon st. správyDotace ze SR na výkon st. správyDotace ze SR na výkon st. správyDotace ze SR na výkon st. správy                111133332222 200 200 200 200,,,,----    
Splátky půjček Splátky půjček Splátky půjček Splátky půjček                         33333333    480,480,480,480,--------    
Poplatky zPoplatky zPoplatky zPoplatky z    hrobového místahrobového místahrobového místahrobového místa                                5555    000000000000,,,,--------    
Pronájem pozemkůPronájem pozemkůPronájem pozemkůPronájem pozemků                    11114 0004 0004 0004 000,,,,--------    
Pronájem nemovitostíPronájem nemovitostíPronájem nemovitostíPronájem nemovitostí                888820202020    000,000,000,000,--------    
Vstupné filmová noc, občerstvení akce obceVstupné filmová noc, občerstvení akce obceVstupné filmová noc, občerstvení akce obceVstupné filmová noc, občerstvení akce obce           4       4       4       4    000,000,000,000,--------    
Vstupné zVstupné zVstupné zVstupné z    plesu + tombola, filmová noc ..plesu + tombola, filmová noc ..plesu + tombola, filmová noc ..plesu + tombola, filmová noc ..         12     12     12     12    000,000,000,000,--------    
Vratky za třídění odpadů Vratky za třídění odpadů Vratky za třídění odpadů Vratky za třídění odpadů        10   10   10   100000    000,000,000,000,--------    
Pytle na odpad a plastové popelnicePytle na odpad a plastové popelnicePytle na odpad a plastové popelnicePytle na odpad a plastové popelnice                        15151515    000,000,000,000,--------    
Důchodci zaDůchodci zaDůchodci zaDůchodci za    obědyobědyobědyobědy         1     1     1     10000 500, 500, 500, 500,--------    
Za odvoz odpadu  MŠ, TJZa odvoz odpadu  MŠ, TJZa odvoz odpadu  MŠ, TJZa odvoz odpadu  MŠ, TJ, rybáři, rybáři, rybáři, rybáři + podnikatelé + podnikatelé + podnikatelé + podnikatelé         15     15     15     15    000,000,000,000,--------    
Za vstZa vstZa vstZa vstup do pozemku up do pozemku up do pozemku up do pozemku ---- plyn plyn plyn plyn                        44440000    000,000,000,000,--------    
Příjmy zPříjmy zPříjmy zPříjmy z    úroků BÚ úroků BÚ úroků BÚ úroků BÚ –––– termínovaný vklad termínovaný vklad termínovaný vklad termínovaný vklad                        36363636 000, 000, 000, 000,--------    
Příjmy zPříjmy zPříjmy zPříjmy z    úroků úroků úroků úroků –––– půjčky obyvatelstvu půjčky obyvatelstvu půjčky obyvatelstvu půjčky obyvatelstvu                                3333    000000000000,,,,--------    
Příjmy zPříjmy zPříjmy zPříjmy z    prodeje pozemkůprodeje pozemkůprodeje pozemkůprodeje pozemků                                1111    000,000,000,000,--------    
Dotace na zateplení Staré hospody Dotace na zateplení Staré hospody Dotace na zateplení Staré hospody Dotace na zateplení Staré hospody     1111    333373737373    804,804,804,804,--------    

    
Příjmy celkemPříjmy celkemPříjmy celkemPříjmy celkem    
    

    
10101010    888831 28431 28431 28431 284,,,,--------    



    
VVVV    ý d a j eý d a j eý d a j eý d a j e    

 Silnice  Silnice  Silnice  Silnice ––––    zimní údržba                                       20 000,-- 
                 nový povrch včetně vjezdů 
                 a vstupů k nemovitostem I. a II. část  
                 5 000 000,-                     

    5555    000020202020    000,000,000,000,--------    

    Dopravní obslužnostDopravní obslužnostDopravní obslužnostDopravní obslužnost        130    130    130    130    000,000,000,000,--------    
 Revize a údržba semaforu Revize a údržba semaforu Revize a údržba semaforu Revize a údržba semaforu            4        4        4        4    000,000,000,000,--------    
 Kanalizace  Kanalizace  Kanalizace  Kanalizace ––––    telefony na vak. stanici, benzín, nádr. díly    
nová vývěva 170 000,-- ( letos nebyla  zakoupena )                        

                222255555555    000,000,000,000,--------    

 Mateřská škola  Mateřská škola  Mateřská škola  Mateřská škola ––––    příspěvek na provoz                     444400000 00 00 00 000,00,00,00,--------    
 Knihovna  Knihovna  Knihovna  Knihovna ––––    provoz místní knihovny            7        7        7        7    900,900,900,900,--------    
 Veřejný rozhlas  Veřejný rozhlas  Veřejný rozhlas  Veřejný rozhlas ––––    oprava a údržba          24      24      24      24    000000,00,00,00,--------    
 Kulturní činnost  Kulturní činnost  Kulturní činnost  Kulturní činnost ––––    vítání občánků dárky á 1000,-- +   
jubilanti á 700,-- , ples obce, smuteční kytice      

                        60 50060 50060 50060 500,,,,--------    

 Sportovní zařízení  Sportovní zařízení  Sportovní zařízení  Sportovní zařízení ––––     prášky, tráva, voda            15      15      15      15    000,000,000,000,--------    
 Tělovýchovná činnost  Tělovýchovná činnost  Tělovýchovná činnost  Tělovýchovná činnost ––––    příspěvek na činnost TJ a 
Asociace sport pro všechny ( TJ 50 000,--, asociace 
20 000,--)    

                        70707070    000,000,000,000,--------    

 Volný čas mládeže  Volný čas mládeže  Volný čas mládeže  Volný čas mládeže ––––    dětský den, mikulášská nadílka, 
  nafta výlety,  pohádková stezka,   dar dět. rybářské     
  závody, další výměna prvků na dět. hřišti, příspěvek   
  na  činnost TS Domino Dance 20 000,-- 

                    
                    111133335555    000,000,000,000,--------    

 Ostatní zájmová činnost  Ostatní zájmová činnost  Ostatní zájmová činnost  Ostatní zájmová činnost ––––    občerstvení,  věcné dary 
soutěže zájmové organizace a sdružení , služby, 
pohonné hmoty, příspěvky na činnost MS ČČK 17 500,-
-, Třídvoračky o.s.   17 500,--,  Třídvorští draci o.s. 20 
000,--,  modeláři   5 000,-- ) 

                            
                        90909090 500 500 500 500,,,,--------    

 Veřejné osvětlení  Veřejné osvětlení  Veřejné osvětlení  Veřejné osvětlení ––––     el. energie, opravy         2     2     2     245454545    000,000,000,000,--------    
 Podpora bytové  Podpora bytové  Podpora bytové  Podpora bytové výstavbyvýstavbyvýstavbyvýstavby          50      50      50      50    000,000,000,000,--------    
 Hřbitov  Hřbitov  Hřbitov  Hřbitov ––––     příspěvky na pohřebné, odvoz odpadu, 
oprava zdi    

                        55553333    000,000,000,000,--------    

 Plynofikace  Plynofikace  Plynofikace  Plynofikace ––––    příspěvek na plynof. domácnosti                                 8 8 8 8    000,000,000,000,--------    
 Územní plánování  Územní plánování  Územní plánování  Územní plánování ––––    za zpracování nového ÚP                     404040400 000,0 000,0 000,0 000,--------    
 Komunální služby  Komunální služby  Komunální služby  Komunální služby – budování zázemí pro zaměstnance 
  v bývalé Kovárně + zateplení a st. úpravy St. hospody 

            2222    359 328359 328359 328359 328,,,,--------    



 Komunální odpad  Komunální odpad  Komunální odpad  Komunální odpad ––––    za svoz a uložení odpadu ,   
popelnice a pytle na odpad    

                    
                    650650650650 000, 000, 000, 000,--------    

 Nebezpečný odpad  Nebezpečný odpad  Nebezpečný odpad  Nebezpečný odpad ––––    za svoz a uložení odpadu                                15151515    000,000,000,000,--------    
 Sběr a svoz ostatních odpadů  Sběr a svoz ostatních odpadů  Sběr a svoz ostatních odpadů  Sběr a svoz ostatních odpadů ––––    objemové kontejnery + 
 na tříděný odpad    

    
     2     2     2     299995555    000,000,000,000,--------    

 Veřejná zeleň  Veřejná zeleň  Veřejná zeleň  Veřejná zeleň – benzín do sekaček,  postřiky, služby, 
opravy, smeták na zametání    

    
                    200200200200    000,000,000,000,--------    

Krizové situace Krizové situace Krizové situace Krizové situace – reserva pro případ živel. pohrom                             20 20 20 20    000,000,000,000,--------    
Hasiči Hasiči Hasiči Hasiči – benzín, energie, opravy a údržba + příspěvek 
na činnost 20 000,-    

                            33331111    000,000,000,000,--------    

 Zastupitelstvo obce  Zastupitelstvo obce  Zastupitelstvo obce  Zastupitelstvo obce ––––    mzdy, ZP a SP 
    

     7     7     7     754545454 000, 000, 000, 000,--------    

 Vnitřní správa  Vnitřní správa  Vnitřní správa  Vnitřní správa ––––        
        ----    platy zaměstnanců včetně odvodů              880 000,-- 
  - dohody  o prac. činnosti – kronika, …          30 000,-- 
  - úrazové pojištění                                              3 000,-- 
  - ochranné pomůcky + oděvy                            2 200,-- 
  - tisk                                                                    2 300,-- 
  - DHM                                                              10 000,-- 
  - materiál, úklid prostředky…                         43 000,-- 
  - voda                                                                  5 000,-- 
  - plyn                                                                 15 000,-- 
  - el. energie                                                     170 000,-- 
  - PHM                                                               25 000,-- 
  - telefony, internet                                           28 000,-- 
  - služby peněž. ústavů                                      26 000,-- 
  - právní služby                                                   20 000,-- 
  - školení                                                               8 000,-- 
  - ostatní služby ( PC, revize, ….)                   200 000,-- 
  - opravy a údržba                                             100 000,-- 
  - cestovné                                                             1 000,-- 
  - pohoštění                                                           4 000,-- 
  - příspěvky DSO + MAS                                   14 100,-- 
  - kolky                                                                  2 000,-- 
  - platby daní                                                         2 000,-- 

 

    
        1111    590590590590 600 600 600 600,,,,--------    

VVVVýdaje celkemýdaje celkemýdaje celkemýdaje celkem                11112222    888882828282    828,828,828,828,--------    
 



Rozpočet je schodkový, vyšší výdaje budou kryty z reserv minulých let.  Při 
sestavování rozpočtu se vycházelo z rozpočtového výhledu, plánovaných akcí 
a čerpání rozpočtu v roce 2014. 
 
Vyvěšeno na úřední desce: 4.12.2014 
Sejmuto: 18.12.2014 
Projednáno v zastupitelstvu obce dne:   18.12.2014  usnesením č. 108 


