
PČ Název tis. KČ

1 104,10

2 2600,00

3 1200,00

4 560,00

5 45,00

6 150,00

7 750,00

8 daň z příjmů fyzických osob podle počtu zaměstnanců 80,00

9 450,00

10 40,00

11 35,00

12 3,00

13 320,00

14 110,00

15 1900,00

16 88,00

17 68,40

18 24,00

19 5,00

20 3,00

21 40,00

22 30,00

23 300,00

24 projekt MAP II - dotace MAS 150,00

25 projekt Komunitní klubovna - dotace MPSV 1113,00

10168,5

provoz zdravotního střediska

činnost Sylvatica

pronájem nebytových prostor a pozemků

pronájem kotelny v DPS

poplatek z hrobů

místní poplatek za nakládání s odpady

odvádění odpadních vod

mzdy za služby v DPS (Protebyt)

CELKEM

daň z příjmu právnických osob

daň z příjmu právnických osob za obce

daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti

daň z příjmů fyzických osob  vybíraná srážkou

daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

daň z nemovitostí

výnosy za separaci a prodej tříděného odpadu

Rozpočet Obce Jiřetín p. B.  na rok 2022  - příjmy                                        

dotace na výkon státní správy

daň z přidané hodnoty

zálohy na služby spojené s užíváním pronajatých nebytových prostor

pronájem bytů

odvod z hazardních her

poplatek z ubytování

správní poplatky



PČ Název tis. KČ

1 200,00
2 42,03
3 50,00
4 150,00
5 120,00
6 provoz kulturního domu - energie, materiál, služby, poplatky 300,00
7 provoz vily Schovanek - energie, opravy, spotřební materiál 100,00
8 provoz Sylvatica - energie, mzdy, opravy, spotřební materiál 505,00
9 byty - správa, mzdy, opravy a služby 540,00

10 provoz zdravotního střediska - energie, opravy 40,00
11 provoz sběrného dvora - mzdy, nájem, služby, materiál 550,00
12 168,00
13 2,00
14 2,70
15 70,00
16 50,00
17 50,00
18 1 066,00
19 1 260,00
20 120,00
21 SW služby, aktualizace, účetnictví 64,00
22 veřejnoprávní smlouva, služby pro ochranu osobních údajů 30,00
23 98,50
24 provoz Komunitní klubovny - mzdy, služby, materiál 1 300,00
25 provoz MAP II - mzdy 150,00
26 560,00
27 55,00
28 100,00
29 30,00
30 200,00
31 180,00
32 250,00
33 1000,00

34
35
36 649,77

10 053,00

financování (úvěry) 115,50

platy a odvody zastupitelstva

platy a odvody zaměstnanců správa, údržba

projekt "Odstavná plocha u 136"

kancelářský materiál, poštovné, telefon, pohoštění, pohonné hmoty

projekt "Doplnění dětského hřiště" - vlastní podíl žadatele

pronájem mantinelů florbal

pojištění majetku a odpovědnosti za škodu

kulturní činnost pořádaná obcí

provoz a oprava veřejného osvětlení

likvidace odpadu

dary a materiál na sportovní činnost vč. akcí pořádané obcí

úroky ESSOX (nákladní auto)

CELKEM

operativní leasing (osobní auto), pojištění

odvod daní za činnost obce

platba DPH

členské příspěvky (ERN, SMS, MRT,  MAS)

rezerva

projekt "Revitalizace tenisových dvorců" - vlastní podíl žadatele

projekt "Oprava místní komunikace"- vlastní podíl žadatele 

rezerva na krizová opatření
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údržba a opravy komunikací

dopravní obslužnost

oprava a údržba kanalizací

komunální a územní služby - údržba parkoviště, veřejného prostranství


