
Popis od.par.
hodnota v 

tis. Kč

Daňové příjmy 4 100,10

Nedaňové příjmy 2 054,00

Kapitálové příjmy 15,00

Přijaté transfery 74,90

Příjmy celkem 6 244,00

Pěstební činnost (stromky, ožínání,...) 1031 12,00

Správa v lesním hospodářství (lesní hospodář) 1036 84,00

Ostatní služby (obchod) 2144 1 894,30

Silnice 2212 29,00

Pitná voda 2310 42,60

        - z toho ost.neinv.transfery rozpočtům územ.úrovně (DSO Skupinový vod.) 28,40

        - z toho ost.inv.transfery veř.rozpočtům úz.úrovně (DSO Skupinový vod.) 14,20

Odvádění a čištění odpadních vod a nakládaní s kaly (kanalizace) 2321 1 212,20

        - z toho investice 1 212,20

Mateřské školy 3111 787,90

        - z toho neinvestiční příspěvky zřízeným PO (MŠ) 200,00

Činnosti knihovnické 3314 6,50

        -  z toho neinvestiční transfery cizím PO (Okr.knihovna Svitavy) 1,00

Ostatní záležitosti kultury (kronika) 3319 4,00

Poř.,zach.,obn.hodnot míst.kultur.,nár.a histor.povědomí (památník, kaplička) 3326 15,00

Zájmová činnost v kultuře (KD) 3392 229,00

Ostatní záležitosti kultury,církví a sdělovacích prostředků (dětský den, jubilea) 3399 25,00

Sportovní zařízení ve vlastnictví obce (víceúčelové hřiště) 3412 31,00

Ostatní sportovní činnost (turnaje) 3419 5,00

        - z toho neinvestiční transfery spolkům (Dětřichovský memoriál) 2,00

Využití volného času dětí a mládeže (Člověče nezlob se) 3421 2,00

Veřejné osvětlení 3631 95,00

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3639 26,00

        - z toho ostatní neinv.transfery veřejným rozpočtům (DSO Region MTaJ) 6,00

        - z toho investice (pozemky) 10,00

Sběr a svoz komunálních odpadů 3722 205,00

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3745 505,50

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 4359 5,00

        - z toho neinvestiční transfery církvím, náboženským spol. (Charita MT) 5,00

Krizová opatření 5213 5,00

Požární ochrana - dobrovolná část 5512 115,00

Zastupitelstva obcí 6112 369,50

Činnost místní správy 6171 385,50

Obecné příjmy a vydaje z finančních operací (poplatky bankám) 6310 10,00

Pojištění funkčně nespecifikované 6320 33,00

Ostatní finanční operace (platby daní) 6399 110,00

Výdaje celkem 6 244,00

Obec Dětřichov u Moravské Třebové

Návrh rozpočtu (závazné ukazatele) na rok 2023 (v tis. Kč)
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Ve stejném období byl dokument vyvěšen i na internetových stránkách obce www.detrichovumt.cz
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