
Popis od.par. pol.
hodnota v 

tis. Kč

Třída 1 - daňové příjmy 2 579,40

daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1111 600,00

daň z příjmů fyzických osob placená poplatníkem 1112 10,00

daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 1113 55,00

daň z příjmů právnických osob 1121 400,00

daň z příjmů právnických osob za obce 1122 30,00

daň z přidané hodnoty 1211 1 100,00

popl.za provozování systému likvidace komunál.odpadu 1340 70,00

poplatek ze psů 1341 3,00

správní poplatky 1361 1,40

daň z hazardních her 1381 10,00

daň z nemovitých věcí 1511 300,00

Třída 2 - nedaňové příjmy 1 428,80

podpora produkční čin. - příj.z poskyt.služeb a výrobků 1032 2111 200,00

ostatní služby - příjmy z prodeje zboží 2144 2112 1 200,00

zájmová činnost v kultuře - příjmy z pron.ost.nemovitostí 3392 2132 5,00

komun.služby a úz.rozvoj j.n. - příjmy z pronájmu poz. 3639 2131 1,50

využ.a zneškod.kom.odp. - přij.nekap.příspěvky,náhrady 3725 2324 20,00

obec.příj.a výd.z fin.operací - příjmy z úroků (část) 6310 2141 2,30

Třída 3 - kapitálové příjmy 30,00

komun.služby a úz.rozvoj j.n. - příjmy z prodeje poz. 3639 3111 30,00

Třída 4 - přijaté dotace 70,80

neinvestiční přijaté transfery ze SR - souhr.dotační vztah 4112 70,80

Příjmy celkem 4 109,00

Příjmy

Obec Dětřichov u Moravské Třebové, 571 01 Moravská Třebová

Rozpočet na rok 2021 (v tis. Kč)
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Popis od.par. pol.
hodnota v 

tis. Kč

Pěstební činnost 1031 12,00

        - nákup materiálu j.n. 5139 10,00

        - pohoštění 5175 2,00

Správa v lesním hospodářství 1036 60,00

        - nákup ostatních služeb 5169 60,00

Ostatní služby - obchod 2144 1 306,50

        - platy zaměst.v pracovním poměru vyjma sl.m. 5011 134,00

        - ostatní osobní výdaje 5021 5,00

        - povinné pojistné na sociální zabezpečení 5031 58,00

        - povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5032 21,00

        - povinné pojistné na úrazové pojištění 5038 1,00

        - prádlo, oděv a obuv 5134 2,00

        - nákup zboží 5138 1 000,00

        - nákup materiálu j.n. 5139 5,00

        - studená voda 5151 0,50

        - plyn 5153 30,00

        - elektrická energie 5154 40,00

        - služby telekom.a radiokom. 5162 6,00

        - nákup ostatních služeb 5169 2,00

        - opravy a udržování 5171 2,00

Silnice 2212 194,00

        - ostatní osobní výdaje 5021 5,00

        - nákup materiálu j.n. 5139 10,00

        - pohonné hmoty a maziva 5156 5,00

        - služby peněžních ústavů - pov.ručení traktor 5163 4,00

        - nákup ostatních služeb 5169 20,00

        - opravy a udržování 5171 150,00

Odvádění a čištění odpadních vod, nakládání s kaly 2321 591,00

        - budovy, haly, stavby 6121 591,00

Mateřské školy 3111 244,00

        - nákup materiálu j.n. 5139 2,00

        - studená voda 5151 10,00

        - plyn 5153 40,00

        - elektrická energie 5154 25,00

        - služby telekom.a radiokom. 5162 6,00

        - zprac.dat a služby informačních a kom.technolog. 5168 1,00

        - nákup ostatních služeb 5169 5,00

        - opravy a udržování 5171 5,00

        - neinvestiční příspěvky zřízeným PO 5331 150,00

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

Poř.,zach.,obn.hodnot míst.kulturního povědomí 3326 15,00

        - ostatní osobní výdaje 5021 5,00

        - nákup materiálu j.n. 5139 5,00

        - nákup ostatních služeb 5169 5,00

Výdaje
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Popis od.par. pol.
hodnota v 

tis. Kč

Zájmová činnost v kultuře - KD 3392 53,00

        - ostatní osobní výdaje 5021 2,00

        - nákup materiálu j.n. 5139 2,00

        - studená voda 5151 2,00

        - plyn 5153 30,00

        - elektrická energie 5154 15,00

        - nákup ostatních služeb 5169 2,00

Ostatní záležitosti kultury,církví, sdělovacích prostř. 3399 15,00

        - nákup materiálu j.n. 5139 10,00

        - nákup ostatních služeb 5169 5,00

Sportovní zařízení v majetku obce 3412 2,00

        - nákup materiálu j.n. 5139 1,00

        - studená voda 5151 1,00

Ostatní tělovýchovná činnost 3419 5,00

        - věcné dary 5194 3,00

        - neinvestiční transfery občanským sdružením 5222 2,00

Využití volného času dětí a mládeže 3421 2,00

        - věcné dary 5194 2,00

Veřejné osvětlení 3631 40,00

        - nákup materiálu j.n. 5139 5,00

        - elektrická energie 5154 25,00

        - opravy a udržování 5171 10,00

Komunální služby a územní rozvoj j.n. 3639 21,00

        - nákup ostatních služeb 5169 10,00

        - ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům 5329 6,00

        - pozemky 6130 5,00

Sběr a svoz komunálních odpadů 3722 175,00

        - nákup materiálu j.n. 5139 5,00

        - nákup ostatních služeb 5169 170,00

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3745 497,00

        - platy zaměst.v pracovním poměru vyjma sl.m. 5011 300,00

        - ostatní osobní výdaje 5021 5,00

        - povinné pojistné na sociální zabezpečení 5031 77,50

        - povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5032 27,00

        - povinné pojistné na úrazové pojištění 5038 1,50

        - potraviny 5131 0,50

        - ochranné pomůcky 5132 1,00

        - prádlo, oděv a obuv 5134 2,00

        - nákup materiálu j.n. 5139 5,00

        - pohonné hmoty a maziva 5156 10,00

        - služby školení a vzdělávání 5167 2,50

        - nákup ostatních služeb 5169 50,00

        - opravy a udržování 5171 15,00

Ostatní služby a činnosti - oblast sociální péče 4359 5,00

        - neinvestiční transfery církvím, náboženským spol. 5223 5,00

Krizová opatření 5213 5,00

        - rezerva na krizová oparření 5903 5,00
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Popis od.par. pol.
hodnota v 

tis. Kč

PO - dobrovolná část 5512 103,00

        - ostatní platby za provedenou práci j.n. 5029 6,00

        - DHDM 5137 44,00

        - nákup materiálu j.n. 5139 10,00

        - elektrická energie 5154 2,00

        - pohonné hmoty a maziva 5156 6,50

        - služby peněžních ústavů - pojištění auto 5163 23,50

        - služby školení a vzdělávání 5167 2,00

        - nákup ostatních služeb 5169 2,00

        - opravy a udržování 5171 7,00

Zastupitelstva obcí 6112 368,50

        - odměny členům zastupitelstev obcí a krajů 5023 332,50

        - pov.pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5032 30,00

        - služby telekom.a radiokom. 5162 6,00

Činnost místní správy 6171 317,50

        - ostatní osobní výdaje 5021 2,00

        - knihy,učební pomůcky a tisk 5136 1,00

        - nákup materiálu j.n. 5139 20,00

        - elektrická energie 5154 5,00

        - poštovní služby 5161 0,50

        - služby telekom.a radiokom. 5162 6,00

        - zprac.dat a služby informačních a kom.technolog. 5168 40,00

        - nákup ostatních služeb 5169 225,00

        - opravy a udržování 5171 10,00

        - cestovné 5173 5,00

        - pohoštění 5175 3,00

Obecné příjmy a vydaje z finančních operací 6310 7,00

        - služby peněžních ústavů 5163 7,00

Pojištění funkčně nespecifikované 6320 30,00

        - služby peněžních ústavů - pojištění majetku 5163 30,00

Ostatní finanční operace 6399 30,00

        - platby daní a poplatků SR 5362 30,00

Výdaje celkem 4 109,00
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