OBEC VERUŠIČKY
Schválený rozpočet na rok 2022
PŘÍJMY:
parag.
pol.
text
návrh
-------------------------------------------------------------------------------------------------------0000
1111
daň z příjmu FO - závislá činnost
1.000.000,1112
daň z příjmu FO - podnikání
40.000,1113
daň z příjmu FO – zvl. sazba
200.000,1121
daň z příjmu právnic. osob
1.600.000,1211
daň z přidané hodnoty
3.500.000,1381
daň z hazardních her
40.000,1361
správní poplatky
20.000,1511
daň z nemovitosti
1.400.000,4112
dotace z kraje - provoz
106.896,4116
Dotace VPP
500.000,4121
Obec Čichalov příspěvek JSDH
40.000,0000

mezisoučet

1012
1032
2310
3612
3613
3639
3725
4229
6171
6310
6330
Celkové příjmy

8.446.896,-Kč
Věcná břemena
Podpora ostatních produkč. Činností
Pitná voda
Bytové hospodářství
Nebytové prostory
Pronájmy
EKOKOM
Leader příspěvek
Činnost místní správy
Příjmy z úroků
Převody vlastním fondům

50.000,20.000,700.000,1.400.000,240.000,500.000,30.000,197.600,50.000,1.000,150.000,11.785.496,- Kč

OBEC VERUŠIČKY
Schválený rozpočet na rok 2022
VÝDAJE:
parag
text
návrh
-------------------------------------------------------------------------------------------------------1031
Lesní hospodářství pěstební činnost
50.000,1032
Podpora ostatních produkč. Činností
50.000,2212
Silnice, oprava a údržba parkoviště
500.000,2221
Provoz veřejné silniční dopravy - zastávky
100.000,2321
Odvádění a čištění odp. vod, nakládání s kaly
300.000,2341
Vodní díla
100.000,3314
Činnosti knihovnické
20.000,3322
Zachování a obnova kulturních památek
500.000,3326
Obnova hodnot místního významu
150.000,3330
Činnosti regist. církví a nábož. spol.
40.000,3399
Zálež. kultury, církví
40.000,3419
Ostatní tělovýchovná činnost
200.000,3421
Využití volného času dětí a mládeže
200.000,3429
Zájmová činnost a rekreace
100.000,3612
Bytové hospodářství
2.200.000,3613
Nebytové prostory
300.000,3631
Veřejné osvětlení
200.000,3632
Pohřebnictví
100.000,3639
Komunální služby a rozvoj
300.000,3722
Sběr a odvoz komunálních odpadů
650.000,3745
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
550.000,4222
Veřejně prospěšné práce
500.000,5512
Vzdělávací a techn. zařízení požární ochrany
400.000,6112
Zastupitelstvo obce
2.000.000,6171
Činnost místní správy
6.500.000,6310
Vedení účtu
15.000,6320
Služby peněžních ústavů
200.000,6330
Převody vlastním fondům v rozp. úz. úr.
150.000,Výdaje celkem

16.415.000,-

Rozpočet na rok 2022 je navržen jako schodkový.
Schodek rozpočtu bude hrazen z přebytků hospodaření let minulých.
Schválený rozpočet na rok 2021 je zveřejněn na internetových stránkách www.obecverusicky.cz
v sekci úřední deska.
Aktuální plnění rozpočtu 2021 je zveřejněno na internetových stránkách:
http://monitor.statnipokladna.cz/2017/obce/detail/00255131, rozklikávací rozpočet obce.

Vyvěšeno: 26. 11. 2021
Sejmuto:

