SCHVÁLENÝ ROZPOČET OBCE NA ROK 2006 (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

3 120
1 000
186
3 680
600
6 550
1.100

Ostatní poplatky a příjmy
správní poplatky
poplatek za znečišťování ovzduší
poplatek za odvoz komunálního odpadu
poplatek ze psů
pobytové poplatky od rekreantů
poplatek za užívání veřejného prostranství
poplatek ze vstupného
poplatek z ubytovacích kapacit v rekreačních zařízeních
poplatek z výherních hracích přístrojů
odvod z výtěžku provozování loterií
splátky půjček ze sociálního fondu
ostatní neinvestiční dotace – školství a státní správa
dotace Úřadu práce
neinvestiční dotace od obcí za žáky ZŠ
doplatek dotace na plynofikaci

350
1,5
1.000
55
70
50
2
40
190
105
10
5.264
140
627,6
600

příjmy z pronájmu a prodeje pozemků
příjmy z lesního hospodářství
ostatní kultura
příjmy z pronájmu zdravotního střediska
příjmy z pronájmu bytů
příjmy z prodeje bytů, domů
příjmy z pronájmu nebytových prostor
hřbitovní poplatky
příjmy z prodeje a nájmu plynofikace
příjem za třídění odpadu – EKOKOM

170
300
10
366
300
1.330
230
10
1.000
25

přijaté sankce - městská policie
činnost místní správy

15
25

Příjmy celkem
zůstatek účtu r. 2005

28.522,1
523

Celkové příjmy

29.045,1 Kč

Plánované výdaje
pozemky – nájemné
32
pozemky - nákup
448
pěstební činnost – lesní hospodářství
50
opravy a údržba komunikací
1.700
dopravní obslužnost-provoz veřejné dopravy
200
pitná voda - dotace Vodovodu Pomoraví
506
pitná voda - opravy
54
kanalizace – výstavba kanalizační sítě
1.250
příspěvek na provoz mateřské školy
750
příspěvek na provoz základní školy
2.350
příspěvek na provoz základní umělecké školy
200
činnost obecní knihovny
70
el.energie – převaděč Hamry
1,4
rekonstrukce KD Žárovice,ostatní kultura, Klubové zařízení Plumlov 2.300
zachování památek
300
místní rozhlas
20
Plumlovský zpravodaj
30
Sbor pro občanské záležitosti
75
tělovýchovná činnost, hřiště
800
využití volného času dětí
10
provoz zdravotního střediska
500
bytové hospodářství
200
veřejné osvětlení
500
pohřebnictví
100
výstavba a údržba místních inženýrských sítí
125
územní plánování
100
komunální služby,územní rozvoj
40

sběr a odvoz komunálních odpadů
rekultivace skládky
péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Domov důchodců
pomoc zdravotně postiženým občanům
sociální příspěvky na dopravu
příprava na krizové stavy
ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži
Městská policie
požární ochrana
zastupitelstva obcí
činnost místní správy
úroky
proúčtování daně za obec
vypořádání minulých let

1.050
20
400
3.780
20
102
10
20
350
350
1.500
5.472,7
315
600
24

Výdaje celkem
financování – splátky půjček

26.725,1
2.320

Celkové výdaje

29.045,1 Kč
Ladislav Otruba
starosta města

