
NÁVRH ROZPOČTU OBCE PAČEJOV NA ROK 2015
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

příjmy z prodeje pozemků

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

knihovna středisková 

knihovna Velešice

kronika

výstava, kulturní akce, dětský den

místní rozhlas

kulturní dům – provoz

Sbor pro obč.záležitosti

příspěvek pro narozené děti

zájmová tělových.činnost, TJ kabiny – údržba

zdravotní středisko – provoz

byty čp.170, čp. 73 běžná údržba

nebytové prostory-škola Strážovice

1 600 000,00

35 000,00

180 000,00

1 600 000,00

3 574 200,00

620 000,00

360 000,00

13 000,00

50 000,00

10 000,00

250 000,00

1 700 000,00

340 000,00

50 000,00

79 000,00

2 800,00

58 000,00

30 000,00

10 000,00

150 000,00

260 000,00

20 000,00

100 000,00

99 000,00

50 000,00

20 000,00

2 000,00

10 000,00

310 000,00

3 000,00

1 991,12

11 587 991,12

1 400 000,00

60 000,00

47 040,00

400 000,00

250 000,00

10 000,00

450 000,00

28 000,00

1 400 000,00

150 000,00

5 000,00

8 500,00

8 000,00

10 000,00

180 000,00

25 000,00

10 000,00

10 000,00

150 000,00

75 000,00

10 000,00



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 

vratka volby – do st.rozpočtu

krizové řízení

Obnova vodovodů 

celkové výdaje bez investic

akce:

územní plán – dokončení akce

kulturní dům ozvučení + židle

Neinvestiční rezerva – úspora z mezd 

vodovod nádraží – projekt.dokumentace

vrt Velešice – posílení vrtů – podíl obce

odpadové hosp. zpevnění ploch u kontejnerů

Částečné opravy komunikací – všechny obce

mš zateplení - podíl obce

zš zateplení – podíl obce

chodník u prodejny ZKD nádraží – podíl obce

veřejné osvětlení částečná rekonstrukce

rybníček Pačejov ves 

tenisové hřiště

Součet dalších akcí

Výdaje bez investic

Výdaje celkem

příjmy celkem

saldo 0,00

220 000,00

20 000,00

230 000,00

200 000,00

800 000,00

250 000,00

28 000,00

180 000,00

1 000,00

70 000,00

3 000,00

3 000,00

528 500,00

850 000,00

100 000,00

5 000,00

7 000,00

100 000,00

62 451,12

5 000,00

250 000,00

8 599 491,12

30 000,00

50 000,00

261 500,00

242 000,00

90 000,00

100 000,00

250 000,00

500 000,00

700 000,00

50 000,00

100 000,00

200 000,00

415 000,00

2 988 500,00

8 599 491,12

11 587 991,12

11 587 991,12
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