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Zveřejněno na úřední desce
9rojednáno ve finančnim Výboru

Schvále§o zastupiteIstvern obce
Zveřejněno na eiekironické úředni desce
sejínlto z úřední désky
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NázeV scnv, rcz9očei, V tiS,

1,11,] Dpřo ze závislé činnosti z.ló lJL

':112 DPFo Ze samosiatné výděl, činnosti ,cc
l Iai DPFo Z kapitálovýctr Vý§osů 33,0C

NeinV.př'jaté iransf, ž VPS SR 0, cC

:,!,- daň Z přiimu práVnických o§ob 340,cc
paplaiek Za koínuná|ni odpad Zx §n

',2'. -l daň z přidané hodncťý 640,0l
p3plarek Ze psú
ocivod ioterii a podobnýci her kromé Výh, hrac,př. 7,0c

Sp;"ávfi í poplatky 1,0C
,,5,, i .]aň z nemoViiostí

i,isinvesijční přiiaié dotace se sR v rámci 57,

10l3 Příiinv Z pronájmu pozemků 3,00

1Cl§ 3": ",': Pří|my z p.odeie pozernků 0,0c
?",,,,. P3hřebnicfuí - pří,jmy Z poskyt. §lužeb a Výrobků 0, cC

PřiimV Z pronáimU ostatnich nemovito§ti
a a.: :| ?říimv z proděie ost, HDM 0,0C

?iii.nekapit.příspěVky náhrady 1 1,0c
Sběi a sVoZ Ko - přiimy Z pošk.služ.a Výrobků

PříiínY Z poskvtováni služeb a uirobků
63i! obec;ré příjmy a Výdaje - příjmy z úroků (Ďást) 1,00
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3632 5i39 ?ohřebnjciví nákup materaálu
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3322 5154 kosiel elektrika
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6171 5|38 Povinné pojistné na úraz, Poj,
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položky _ ,|Eigu_
51d9 SlUžby pěstební činnost
6'3ů \iáKup pozem!{ _,_
6121 širniCe iióiirljňiŘáčáfň;dnířri :nve9!1C9
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SIUžby telekomunikací a ádiokomuňiŘ;cí
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stuzoy ŘÓnŽÚliáex á právn! 9!aby
c Statnj slUžby -software
s:užby školení a vzděláván i


