Návrh rozpočtu Města Plumlov na rok 2010
NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA PLUMLOV
NA ROK 2010 (v tisících Kč)

Plánované příjmy:

Daňové příjmy:

daň fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků
daň fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti
daň fyzických osob z kapitálových výnosů
daň z příjmu právnických osob
daň z příjmu právnických osob za obce
daň z přidané hodnoty (DPH)
daň z nemovitostí

3.600
700
300
4.000
85
8.000
2.000

Ostatní poplatky a příjmy
poplatek za odvoz komunálního odpadu
1.050
poplatek za odvoz komunálního odpadu-smlouvy
50
poplatek ze psů
55
pobytové poplatky od rekreantů
50
poplatek za užívání veřejného prostranství
40
poplatek ze vstupného
1
poplatek z ubytovacích kapacit v rekreačních zařízeních
30
poplatek z výherních hracích přístrojů
80
odvod z výtěžku provozování loterií
60
správní poplatky
200
ostatní neinvestiční dotace – školství a státní správa
3.888,60
neinvestiční dotace od obcí za žáky ZŠ
782,30
Základní škola - neinvestiční náklady za žáky z DD, odpisy
61
příjmy z pronájmu pozemků
180
příjmy z pronájmu zdravotního střediska
470
příjmy z pronájmu bytů
360
příjmy z pronájmu nebytových prostor
400
příjem – vyúčtování- plynofikace- SFŽP
900
prodej regulační stanice plynu
500

hřbitovní poplatky
příjem za třídění odpadu – EKOKOM
činnost místní správy
příjmy z úroků

10
80
42
35

Příjmy celkem
zůstatek účtu r. 2009

28.009,90
20.389

Celkové příjmy
financování – přebytek rozpočtu

48.398,90
-13.073

35.325.90
Plánované výdaje

pozemky – nájemné, služby, nákup
pěstební činnost – lesní hospodářství, daň z převodu nemovitostí
opravy a údržba komunikací
dopravní obslužnost-provoz veřejné dopravy
pitná voda - dotace Vodovodu Pomoraví, VaK Plumlov
kanalizace – výstavba a údržba kanalizační sítě
příspěvek na provoz Mateřské školy
příspěvek na provoz Základní školy, budova
příspěvek na provoz Základní umělecké školy
činnost obecní knihovny
el.energie – převaděč Hamry
kultura
zachování památek
místní rozhlas
Plumlovský zpravodaj
Sbor pro občanské záležitosti
tělovýchovná činnost, hřiště
provoz zdravotního střediska
bytové hospodářství
nebytové hospodářství
veřejné osvětlení
pohřebnictví
komunální služby
sběr a odvoz komunálních odpadů

285
18
1.915
290
708,26
436
2.497
4.567
203
51
3
228
1.895
430
51
70
236
336
204
277
724
59
2.675
4.747

péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
pomoc zdravotně postiženým občanům
provoz DpS
příprava na krizové stavy
požární ochrana
zastupitelstva obcí
činnost místní správy, dotace místním organizacím
úroky
vyúčtování se st.rozpočtem za r.2008
proúčtování daně za obec

680
8
800
20
486
1.675
5.990,64
460
38
85

Výdaje celkem
financování – splátky půjček

33.147.90
2.178

Celkové výdaje

35.325.90

Adolf Sušeň
starosta města

