
Schválený rozpočet na rok 2023

PŘÍJMY 2023

daň z příjmu fyz.osob ze záv.čin. pol. 1111
daň z příjmu fyz.osob ze SVČ pol. 1112
daň z příjmu fyz.osob z kapit.výnosů pol. 1113
daň z příjmu právnických osob pol. 1121
daň z příjmu právnických osob za obce pol. 1122
daň z přidané hodnoty pol. 1211
poplatky za psy pol. 1341
poplatek za likvidaci komun.odpadu (popelnice) Pol. 1345
správní poplatky pol. 1361 200,00
daň z hazardních her Pol. 1381
daň z nemovitostí pol. 1511
dotace ze státního rozpočtu pol. 4112
dotace na výsadbu ov. Stromů Pol. 4113
dotace hasičské auto MMR pol. 4216
dotace hasičské auto Kraj pol. 4222
za pronájem pozemků § 1019
za prodej dřeva § 1032
pitná voda (+ nájem vodárna) § 2310
stočné § 2321
pronájem školy, hřiště § 3319
pronájem bytu § 3612
nájem hrobového místa § 3632
pronájem plynovod § 3633
příjmy z prodeje pozemků § 3639
svoz kom. Odpadu podnikatelé § 3722
odpadové hospodářství EKO-KOM § 3725
prodej zboží, pronájem § 6171
příjem úroků § 6310
CELKEM PŘÍJMY

VÝDAJE paragraf
lesní hospodářství § 1032
příspěvek pojízdné prodejně § 2141
silnice – míst.komunikace POV § 2212
pitná voda - studená vody, opravy § 2310
kanalizace - opravy apod. § 2321
MŠ - příspěvek, uhlí, nájem § 3111
KD – plyn, elektřina, dřevěná pavlač § 3319
záležitosti kultury - dětský den, mikuláš, 100 let hasiči § 3399
ostatní tělovýchovná činnost § 3419
využití volného času dětí a mládeže – hřiště § 3421
byt -  opravy § 3612
veřejné osvětlení (elektřina, opravy) § 3631
pohřebnictví § 3632
Komunální služby § 3639
nebezpečný odpad § 3721
odvoz komunálního odpadu § 3722
tříděný odpad § 3723
péče o veřejnou zeleň (vč. výsadby listnatých stromů, SFŽP, 246 888,89) § 3745
krizová opatření – rezerva § 5213
požární ochrana + hasičský vůz § 5512
zastupitelstvo obce § 6112
vnitřní správa § 6171
poplatky § 6310
pojištění § 6320
DPPO za obce § 6399
příspěvek Mikroregionu § 6409
CELKEM VÝDAJE

FINANCOVÁNÍ položka
prostředky minulých let pol. 8115

CELKEM FINANCOVÁNÍ

Schváleno zastupitelstvem obce: 30.11.2022

Vyvěšeno: 27.12.2022

Sejmuto: 31.12.2023

Obec Radkov, IČO 42634512

paragraf / 
položka

650 000,00
60 000,00

150 000,00
1 100 000,00

80 000,00
2 300 000,00

3 300,00
147 000,00

35 000,00
262 000,00

74 900,00
246 888,89
450 000,00
300 000,00

18 000,00
20 000,00

300 000,00
30 000,00

3 000,00
68 400,00

1 000,00
18 000,00
10 000,00

1 000,00
48 000,00
40 000,00

4 000,00
6 420 688,89

85 000,00
6 000,00

11 000,00
399 000,00

49 000,00
189 904,00
322 000,00
150 000,00

10 000,00
10 000,00
10 000,00
80 000,00

1 000,00
185 000,00

35 000,00
190 000,00

50 000,00
351 888,89

5 000,00
2 110 800,00

900 000,00
1 038 000,00

2 000,00
10 000,00
80 000,00
10 000,00

6 290 592,89

-130 096,00

-130 096,00


	rozpočet schválený

