
Rozpo et na rok 2005č

P íjmy :ř

Da ové p íjmyň ř 18010

Neda ové p íjmyň ř 1792

Dotace 3787,3

Záležitosti t žeb. pr mysluě ů 100

Pitná voda 20

P edškolní za ízeníř ř 1 
Základní škola 2,8

Bytové a nebytové hospodá stvíř 1695

Sb r a svoz komun. odpaduě 170

Pe ovatelská službač 100

Vnit ní správař 340

Ostatní p íjmyř 55

P íjmy celkem :ř 26073,1

Financování :

konto korentní úv rě 0

Po áte ní stavč č 1936,7

Celkem : 28009,8 

P íloha k p íjmové ástiř ř č

Da ové p íjmy :ň ř
da  z p . - závislá innostň ř č 4200 1111
da  z p . fyz. osob - z podnikáníň ř 2200 1112
da  z p . fyz. osob - zvl. sazbaň ř 210 1113
da  z p .práv. osobň ř 4300 1121
da  z p idané hodnotyň ř 6300 1211
da  z nemovitostiň 800 1511
Celkem : 18010



Neda ové p íjmy :ň ř
poplatky za komunální odpad 1300 1337
popl. za psy 50 1341
popl. za užívání ve . prostranstvíř 10 1343
poplatek ze vstupného 2 1344
poplatek za V.H.A 100 1347
správní poplatky 300 1361
splátky p j ek soc. fondů č 30 2460
Celkem : 1792

Dotace :

dotace ze státního rozpo tuč 1692,3 4112
dotace Ú ad práceř 200 4116
neinvest. dotace od obcí na žáky 1300 4121
investi ní p ijatá dotace ze SFŽPč ř 436 4213
reginální funkce knihoven 159

Celkem : 3787,3

Záležitosti t žeb pr myslu :ě ů
p íjmy z dobývaného prostoruř 100 2119/2327
Celkem : 100

Pitná voda :

vodné od ob anč ů 20 2310/2111
Celkem : 20

Mate ská škola :ř
vrácená neinvesti ní dotace za r.2004č 1

Celkem : 1

Základní škola :

vrácená neinvesti ní dotace za r.2004č 2,8 3113/2229
Celkem : 2,8

Bytové a nebytové hospodá ství :ř
nájemné, služby DPS 100



nájemné, služby budova 230 420

nájemné, služby budova 231, 540 450

služby OBD /správa/ 18

fond oprav 72

nájemné OBD 430

splátky nájemníků 143

pronájem pozemk  OBDů 62

Celkem : 1695

Sb r a svoz komunálního odpadu :ě
Eko- Kom 150 3722/2324
p íjmy od ob anř č ů 20 3722/2111
Celkem : 170

Pe ovatelská služba :č
služby 100 4314/2111
Celkem : 100

Vnit ní správa :ř
služby 10

pronájem pozemků 130 6171/2131
pronájem nemovitostí 40 6171/2132
prodej pozemku 160 6171/3111
Celkem : 340

Ostatní p íjmy :ř
p íjmy z úrokř ů 30 6399/2141
pokuty v etn  stavebníchč ě 15 6399/2210
ostatní platby 10 6399/2329
Celkem : 55

Výdaje :

Komunikace 922

Výdaje na dopravní obslužnost 194

Pitná voda 128

Odvád ní a išt ní odpadních vodě č ě 150



Úpravy drobných vodních toků 150

Mate ská školař 850

Základní škola 6210,5

Speciální základní školy 5

innosti knihovnickéČ 753

Záležitosti sd l. prost edkě ř ů 25

Zájmová innost v kultu eč ř 167

Záležitosti kultury 476

Sportovní za ízení v majetku obceř 118

T lovýchovná innostě č 220

Využití volného asu d tí a mládežeč ě 35

Bytové a nebytové hospodá stvíř 3345

Ve ejné osv tleníř ě 615

Výstavba a údržba místních inž.s. 640

Sb r a svoz nebezpe ných odpadě č ů 70

Sb r a svoz komunálních odpadě ů 1400

Ve ejná zeleř ň 608

innosti k ochran  p írody a krajinyČ ě ř 30

Dávky sociální výpomoci 40

P ísp vek na individuální dopravuř ě 18

Pe ovatelská službač 282

Domovy d chodců ů 40

Soc. pé e a pomoc starým ob .č č 12

Centra sociální pomoci 7

Požární ochrana 110

lenové OZČ 1445

Vnit ní správař 5416

Finan ní operaceč 150

Nespot ebované dotace ř 3,5

Ostatní innosti /SF/č 180

Splátky p j eků č 1382

Rezerva 2,8

Výdaje celkem : 26199,8

Financování :

Splátky úv ruě 1810

Celkem : 28009,8

P íloha k výdajové ásti :ř č



Komunikace :

el. energie, semafor 10 2212/5154
služby, zimní údržba 300 2212/5169
údržba a opravy MK 400 2212/5171
odvodn ní komunikacíě 150

odkup komunikace 62

Celkem : 922

Provoz ve ejné silni ní dopravyř č
výdaje na dopravní obslužnost 194 2221/5193
Celkem : 194

Pitná voda :

vodné 20 2310/5151
elektrická energie AT stanice 20 2310/5154
opravy a údržba 5 2310/5171
prodloužení vodovodu za kinem 83 2321/6121
Celkem : 128

Odvád ní a išt ní odpadních vod :ě č ě
oprava a údržba 20 2321/5171
kanaliz. ád - p.Ho ínkovář ř 130 2321/6121
Celkem : 150

Úpravy drobných vodních toků
most, údržba 150 2333/5171
Celkem : 150

Mate ská škola :ř
materiál 109

DDHM 195

elektrická energie 65

plyn 11

vodné 30

oprava a údržba 145

služby 75

poplatky za výkon spojů 28

pojišt ní majetkuě 5

bankovní a poštovní poplatky poplatky 20

cestovné 2



programové vybavení 15

mzdy, soc.,zdr., pojišt ní, FKSPě 75

Celkem neinvesti ní p ísp vek :č ř ě 700 3111/5331
vým na termoventilě ů 150

Celkem : 850

Základní škola

materiál 300

DDHM 479

elektrická energie 500

plyn 1120

vodné 180

oprava a údržba 1205

služby 670

poplatky za výkon spojů 170

pojišt ní majetkuě 25

bankovní poplatky 45

cestovné 3

náklady na reprezentaci 5

mzdy, soc.,zdr., pojišt ní, FKSPě 281

neinvesti ní p ísp vekč ř ě 4700 3113/5331
investi ní p ísp vekč ř ě 200

(videodataprojektor, kotel do ŠJ, my ka)č
otopná t lesa, termoventilyě 651

doplatek investice - ŠJ 137,5

splátka leassingu 522

Celkem : 6210,5

Speciální základní školy :

Speciální základní školy 5 3114/5229

innosti knihovnické :Č
neinvesti ní p ísp vekč ř ě 594 3314/5331
dotace - regionální funkce knihoven 159



Celkem : 753

Záležitosti sd lovacích prost edk  :ě ř ů
Internetové stránky 25 3349/5169
Celkem : 25

Zájmová innost v kultu e :č ř
dotace d tskému orchestruě 60 3392/5169
Sbor Novus 12

Chrámový sbor 8

kulturní komise 57

Klub seniorů 15 3392/5229
Svaz zdr. postižených 15 3392/5229
Celkem : 167

Záležitosti kultury, církve, sd l.pr.ě
odm na za vedení kronikyě 6 3399/5112
tiskopisy, gratulace 15 3399/5139
dary jubilant mů 20 3399/5194
700 let výro í obce - p ísp vky, reklamač ř ě 435 3399/5169
Celkem : 476

Sportovní za ízení v majetku obce :ř
ve ejné sportovišt  ZŠ Dobrá - PDř ě 91 3412/6121
Sparta - studie 27 3412/6121
Celkem : 118

T lovýchovná innost :ě č
TJ Sokol Dobrá 110 3419/5139
vodné TJ Sokol Dobrá 10

p evod z pronájmu reklamní plochyř 40

stolní tenis TJ Sokol Dobrá 10

Sportovní komise 20

Judo 30

Celkem : 220

Využití volného asu a mládeže :č
Mladí hasi ič 15 3421/5229
SDH 10

Junák 10



Celkem : 35

Bytové hospodá ství :ř
opravy a údržba 10 3612/5171
materiál 10 3612/5139
elekt inař 5 3612/5141
vodné 8 3612/5151
plyn 50 3612/5153
služby 10 3612/5169
Celkem : 93

Obecní bytový d mů
úroky 530 3612/5141
poplatky bankovní 5 3612/5163
opravy ( st echy)ř 720 3612/5171
revize 10 3612/5169
Celkem : 1265

Nebytové prostory :

mzdy topičů 60 3612/5112
sociální pojišt níě 16 3612/5121
zdravotní pojišt ní ě 5 3612/5122
ochranné pom ckyů 2 3612/5132
materiál 10 3612/5139
elekt ina ř 45 3612/5154
služby, revize 40 3612/5169
opravy a údržba ( okna, rýny, st echa )ř 100 3612/5171
vodné 75 3612/5151
palivo 150 3612/5155
projektová dokumentace kotelna 230 60 3612/6121
projektová dokumentace kotelna 231 a 540 38 3612/6121
Celkem : 601

Hasi árna :č



vodné 2 3612/5151 org. 23
plyn 12 3612/5153 org. 23
služby 1 3612/5169
elektrická energie 10 3612/5154
rekonstrukce budovy 1150 3612/5171
projektová dokumentace ÚR a st. pov. 211 3612/6121
Celkem : 1386

Ve ejné osv tleníř ě
materiál 100 3631/5139
mzdy OOV 90 3631/5111
sociální pojišt níě 20 3631/5121
zdravotní pojišt níě 5 3631/5122
elektrická energie 250 3631/5154
nákup služeb 50 3631/5169
rekonstrukce, výstavba 100 3631/6121
Celkem : 615

Výstavba a údržba inženýrských sítí

8. stavba plynofikace 540 3633/6121
úroky 3. 4. stavba 100 3633/5141
Celkem : 640

Sb r a svoz nebezpe ných odpadě č ů
svoz nebezpe ných odpadč ů 70 3721/5169
Celkem : 70

Sb r a svoz komunálního odpadu :ě
svoz komunálního odpadu 1400 3722/5169
Celkem : 1400

Pé e o vzhled obce a ve ejnou zeleč ř ň
mzdy 270 3745/5111



sociální zabezpe eníč 70 3745/5121
zdravotní pojišt níě 25 3745/5122
nákup materiálu 20 3745/5139
PHM 10 3745/5156
služby 40 3745/5169
opravy a údržba 80 3745/5171
seka ka na trávuč 20 3745/5137
studie - st ed obceř 73 3745/6121
Celkem : 608

Ostatní innosti k ochranč ě
p írody a krajinyř
myslivecké sdružení 5 3749/5229
zahradká ský svazř 5

komise životního prost edíř 20

Celkem : 30

Dávky sociální výpomoci :

sociální dávky 40 4179/5410
Celkem : 40

P ísp vek na individuální dopravu :ř ě
sociální dávky - dotace 18 4186/5410
Celkem : 18

Pe ovatelská služba :č
mzdy 160 4314/5111
sociální zabezpe eníč 60 4314/5121
zdravotní pojišt níě 15 4314/5122
prádlo, od v, obuvě 2 4314/5134
služby telekomunikací 5 4314/5162
nákup služeb 40 4314/5169
Celkem : 282

Domovy d chodc  :ů ů 40

p ísp vekř ě 40 4316/5129

Sociální pé e starým a post. ob .č č



služby 12 4319/5169
Celkem : 12

Ostatní sociální pé e a pomoc ostatním skupinámč  
obyvatelstva :
Nadace Betlém - ochrana nenarozeným 5 4349/5222
Adra 2

Celkem : 7

Požární ochrana :

ochranné pom ckyů  40 5512/5132
PHM 14 5512/5156
služby 13 5512/5169
oprava vozidel 25 5512/5171
refundace, mzdy, odm nyě 10 5512/5119
telefony 8 5512/5162
Celkem : 110

lenové OZ :Č
mzdy 860 6112/5112
lenové zastupitelstva, radyč 250

sociální pojišt níě 225 6112/5121
zdravotní pojišt níě 80 6112/5122
odm ny len m komisíě č ů 30 6112/5192
Celkem : 1445

Vnit ní správa :ř
mzdy 2250 6171/5011
sociální pojišt níě 600 6171/5031
zdravotní pojišt níě 200 6171/5032
povinné pojišt ní hrazené zam stnav.ě ě 15 6171/5028
SOM 5 6171/5129
SOPM 15 6171/5129
knihy, tisk 20 6171/5136
DDHM ( PC, kopírka, kanc. nábytek ) 200 6171/5137
materiál 150 6171/5139
elektrická energie 400 6171/5154
PHM 70 6171/5156



služby pošt 200 6171/5161
telekomunikace, poplatek za internet 225 6171/5162
služby pen žních ústav  /pojišt ní/ě ů ě 100 6171/5163
nájemné za p duů 3 6171/5165
konzulta ní, poradenské službyč 60 6171/5166
služby, školení, vzd lávání,ě 50 6171/5167
nákup služeb 300 6171/5169
opravy a údržba 150 6171/5171
programové vybavení 60 6171/5172
cestovné 1 6171/5173
pohošt ní a daryě 20 6171/5175
nákup kolků 2 6171/5361
p ipojení na internetř 50

nákup auta, sn hová frézaě 270

Celkem : 5416

Finan ní operaceč
služby pen žních ústavě ů 40 6399/5163
vratky ob an m - zálohy 8. stavba pl.č ů 110

Celkem : 150

Nespot ebované dotace :ř
vrátka KÚ 3,5 6402/5364
Celkem : 3,5

Ostatní innosti ( Sociální fond ) :č
nákup služeb 50 6409/5169
DDHM 20

ostatní nákupy 50 6409/5179
p j kyů č 60 6409/5660
Celkem : 180

Splátky úv ru :ě
3. stavba plynofikace 324 8124



4. stavba plynofikace 1136 8124
OBD - Hypote ní bankač 350 8124
Celkem : 1810

Splátky p j ek :ů č
SFŽP - 5. Stavba plynofikace 232 8124
Peva-Plast - 8. stavba plynofikace 1000 8123
Vranay Vojt ch - cesta ke garážímě 150

Celkem : 1382


