
Popis od.par. pol.
hodnota v 

tis. Kč

Třída 1 - daňové příjmy 2 164,20

daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 1111 385,00

daň z příjmů fyzických osob ze samost.výdělečné čin. 1112 10,00

daň srážková 1113 40,00

daň z příjmů právnických osob 1121 480,00

daň z příjmů právnických osob za obce 1122 30,00

daň z přidané hodnoty 1211 850,00

poplatek za komunální odpad 1340 60,00

poplatek ze psů 1341 3,00

odvod výtěžku z provozování loterií 1351 5,00

správní poplatky 1361 1,20

daň z nemovitostí 1511 300,00

Třída 2 - nedaňové příjmy 123,00

lesnictví - prodej dřeva 1032 2111 100,00

kulturní dům-pronájem 3392 2132 1,50

komunální služby - pronájem pozemků 3639 2131 1,50

sběr a svoz komunálních odpadů - tříděný odpad 3725 2324 10,00

příjmy z úroků 6310 2141 10,00

Třída 4 - přijaté transfery 357,80

neinvestiční přijaté transfery ze SR-souhrn.dotační vztah 4112 57,80

převod z rozpočtových účtů 6330 4134 300,00

Příjmy celkem 2 645,00

Příjmy

Obec Dětřichov u Moravské Třebové, 571 01 Moravská Třebová

Rozpočet na rok 2017 (v tis. Kč)
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Popis od.par. pol.
hodnota v 

tis. Kč

Pěstební činnost 1031 10,00

        - nákup materiálu j.n. 5139 10,00

Lesní hospodářství - správa v lesním hospodářství 1036 55,00

        - nákup ostatních služeb 5169 55,00

Doprava a komunikace 2212 119,00

        - ostatní osobní výdaje 5021 5,00

        - nákup materiálu j.n. 5139 2,00

        - PHM 5156 5,00

        - služby peněžních ústavů (zák.poj.traktor) 5163 5,00

        - nákup ostatních služeb 5169 2,00

        - opravy a udržování 5171 100,00

Provoz veřej.silniční dopravy (čekárny) 2221 100,00

        - opravy a udržování 5171 100,00

Předškolní zařízení (MŠ) 3111 360,00

        - nákup materiálu j.n. 5139 10,00

        - voda 5151 5,00

        - plyn 5153 90,00

        - elektrická energie 5154 25,00

        - nákup ostatních služeb 5169 5,00

        - opravy a udržování 5171 100,00

        - neinvestiční příspěvky zřízeným PO 5331 125,00

        - platby daní a poplatků krajům, obcím 5365

Činnosti knihovnické 3314 6,50

        - ostatní osobní výdaje 5021 5,50

        - neinvestiční transfery cizím PO 5339 1,00

Ostatní záležitosti kultury (kronika) 3319 4,00

        - ostatní osobní výdaje 5021 4,00

Pořízení, zachování a obnova hodnot místního 

kulturního, národního a historického povědomí
3326 12,00

        - ostatní osobní výdaje 5021 5,00

        - nákup materiálu j.n. 5139 5,00

        - cestovné (tuzem.i zahranič.) 5173 1,00

        - pohoštění 5175 1,00

Ostatní záležitosti v kultuře (KD) 3392 130,00

        - nákup materiálu j.n. 5139 30,00

        - voda 5151 1,00

        - plyn 5153 25,00

        - elektrická energie 5154 10,00

        - nákup ostatních služeb 5169 5,00

        - opravy a udržování 5171 59,00

Ostatní záležitosti kultury,… (dětský den,…) 3399 16,00

        - nákup materiálu j.n. 5139 1,00

        - nákup ostatních služeb 5169 10,00

        - věcné dary 5194 5,00

Sportovní zařízení v majetku obce 3412 6,00

        - ostatní osobní výdaje 5021 5,00

        - voda 5151 1,00

Ostatní tělovýchovná činnost 3419 5,00

        - pohoštění 5175 1,00

        - věcné dary 5194 2,00

        - neinvestiční transfery občanským sdružením 5222 2,00

Využití volného času dětí a mládeže 3421 2,00

        - věcné dary 5194 2,00

Výdaje
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Veřejné osvětlení 3631 25,00

        - elektrická energie 5154 20,00

        - opravy a udržování 5171 5,00

Komunální služby a územní rozvoj j.n. 3639 6,00

        - ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům 5329 6,00

Sběr a svoz komunálních odpadů 3722 95,00

        - nákup materiálu j.n. 5139 5,00

        - nákup ostatních služeb 5169 90,00

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3745 60,50

        - platy zaměstnanců v pracovním poměru 5011 30,00

        - ostatní osobní výdaje 5021 3,00

        - povinné pojistné na úrazové pojištění 5038 1,00

        - potraviny 5131 0,50

        - prádlo, oděv a obuv 5134 1,00

        - nákup materiálu j.n. 5139 5,00

        - PHM 5156 10,00

        - služby školení a vzdělávání 5167 2,50

        - nákup ostatních služeb 5169 2,00

        - opravy a udržování 5171 5,00

        - cestovné (tuzem.i zahranič.) 5173 0,50

PO - dobrovolná část 5512 23,00

        - elektrická energie 5154 2,00

        - PHM 5156 5,00

        - služby školení a vzdělávání 5167 10,00

        - pohoštění 5175 3,00

        - věcné dary 5194 3,00

Zastupitelstva obcí 6112 314,00

        - odměny členům zastupitelstev obcí a krajů 5023 278,50

        - pov.pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5032 25,50

        - telefony 5162 10,00
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Činnost místní správy 6171 936,00

        - ostatní osobní výdaje 5021 2,00

        - sociální pojištění 5031 15,00

        - zdravotní pojištění 5032 5,50

        - knihy, tisk 5136 10,00

        - DHDM 5137 20,00

        - nákup materiálu j.n. 5139 15,00

        - poštovní poplatky 5161 0,50

        - telefony 5162 1,00

        - zprac.dat a služby informačních a kom.technolog. 5168 25,00

        - nákup ostatních služeb 5169 150,00

        - pohoštění 5175 3,00

        - neinv.transfery obecně prospěš.společnostem 5221 5,00

        - budovy, haly, stavby 6121 684,00

Obecné příjmy a vydaje z finančních operací 6310 5,00

        - služby peněžních ústavů 5163 5,00

Pojištění funkčně nespecifikované 6320 25,00

        - služby peněžních ústavů (pojištění majetku) 5163 25,00

Převody vlast.fondům v rozpočtech územní úrovně 6330 300,00

        - převody vlastním rozpočtovým účtům 5345 300,00

Ostatní finanční operace 6399 30,00

        - platby daní a poplatků krajům, obcím 5365 30,00

Výdaje celkem 2 645,00
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