
Návrh přebytkového rozpočtu pro rok 2007 
  
  
  
Rozpočtové příjmy 
  
Daň z příj. fyzických osob záv. čin.                                  484 tis. 
Daň z příj. fyz. osob samost. výděl. čin.                           122 tis. 
Daň z příj. fyz. osob z kap. výnosů                                    31 tis. 
Daň z příjmu práv. osob                                                   600 
DPH                                                                                  883 
Poplatek za likvidaci KO                                                  175 
Poplatek ze psů                                                                     7,6 
Poplatek z ubytovací kapacity                                               3 
Správní poplatky                                                                    3 
Daň z nemovitosti                                                              279 
Neinvestiční dotace ze st. rozpočtu                                       8,2 
Daňové příjmy celkem                                                     2595,8 
  
  
Lesní hospodářství                                                               48 tis.   
Pronájem pozemků                                                               51,8 
Pronájem bytu                                                                         6,5 
EKO KOM – třídění odpadů                                                 50 
Prodej zboží                                                                             3 
Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí                                        4 
Úroky                                                                                     25 
Podíly z divident                                                                            5,1 
                                                                                            
Rozpočtové příjmy celkem                                              2 789,2 
  
  
  
  
  

Rozpočtové výdaje 
  
  
Lesní hospodářství                                                              150   tis. 
Silnice                                                                                 100   
Studny, vodovody                                                                 10   
                                                    
Základní školy                                                                       55 
Mateřská škola                                                                             12 
Knihovny                                                                               55 



Kroniky                                                                                    2 
Kultura - dárkové poukázky – výročí , vítání občánků ,                       
setkání důchodců, maškarní …                                              60 
Tělovýchova – turnaje, hřiště                                                 71,2 
Veřejné osvětlení                                                                   65 
Pohřebnictví - kontejner, hřbitov                                           15                                            
Úroky - úvěr                                                                         179 
Sběr a svoz neb. odp., černé skl.                                            30 
KO – odvoz + opravy                                                           230 
Odvoz tříděného odpadu                                                        60 
Veřejná zeleň                                                                         75  
Požární ochrana                                                                       8    
Zastupitelstva                                                                       548     
Pojištění                                                                                    1,5 
  
  
  
  
  
Správa – projekt. Dokumentace – projekt na křižovatku  
 v Poli, pasportizace sportovišť…                                            30 
           -  Příspěvky SOB, Radina                                             30 
           -  opravy majetku obce, křížky, kapličky                         240 
           -  programy, katastr, ostraha,                                         20 
           -  školení                                                                        10 
           -  cestovné                                                                      20 
           - služby peněžních ústavů                                              15 
           - telekomunikace                                                            31 
           - pošty                                                                                       3 
           - PHM                                                                              7 
           - elektřina                                                                       15 
           - materiál                                                                          5 
           - tisk                                                                                          10 
           - pojistné                                                                                    2                              
           - mzdy včetně odvodů                                                   192 
           - zpevnění plochy pod kontejnery        
                         140                                                           
          - pojištění majetku                                                                   10,5 
  
Rozpočtové výdaje celkem                                                 2 507,2                 
                             
Splátky úvěru                                                                                282,-                 
                                                                                            2 789,2 
  
  
  
  
 Občané mají právo předkládat návrhy nebo připomínky k rozpočtu obce před jeho 
schválením na Obecní úřad v Kadově nebo přímo na příštím zasedání obecního 
zastupitelstva. 
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