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Obce Střížovice

na rok 2014

Pří imv roz n oč tu----------------------- -----------------------------------------------Text
Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti pot. // //
Daň z příjmu fyzických osob. ze sam.vvděl.činnosti
pot. //
.. Daň z příjmu fvzických osob. z kapit, výnosu pal 1113
Daň z příjmu právnických osob pot. 1121. //11
Daň z přidané hodnoty pot. I~II
Daň z nemovitostí 1'01. /5//
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu pol. /337
Poplatek ze psů pal 13-1/
Poplatek za užívání veřejného prostranství pol. 13-13
Poplatek za provozovaný
výherní hrací přístroj 1'01 tu:
Odvod výtěžku z provozování loterií pili 1351 1355
Správní poplatky pol 136/
einv. dotace na veřejnou správu pal -III~

Přtimv celkem

.•60
10
50
500 + 50
1200
300
83
3

/1

Příjmy z pronájmu pozemku parag. 3639
Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí
po/ 313~
Příjmy z poskytování služeb a výrobku pol ~I I I
Příjmy z úroku pol. 31-1I 6n ~3~-I("\JJ
Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydob. Pol ~3-13
Ostatní nedaňové příjmy:- příjmy z prodeje zboží/publ., pohl...Ipol.
-vv už. a zneškod. odpadů parag. 37~5. 3736
-ostatní přtjmy -odvád. a čišt. odp. vod - stočné par. ]3]/1'0/.3/11

Příjem v tis. Kč

1

5
10 +"0
10
54,"
40
80,6
2

10 + 1
6.•
311~

1

15
10
3.000

I.

Výdaj e rozpočtu----------------

201..•------------------------------------------------

Text
Vnitřní obchod, a službv par. 21-11
Silnice- opravy a udržování, ostatní zálež.pozem. komunikací
Dopravní obslužnost par. 2221
Odvádění a čištění odpadních vod par. 22J9-=á/. ,'/1ilrOSI. plavby.

por.n/2

par. 232/ odv. odp.. vod

Předškolní zařízení - dotace/provoz I, opravy par. 3111
Neinvest. dotace na žák" ZS par. 3113
Místní knihovna par. 331-1
Ostatní záležitosti kultury Ikronika ..,1par. 3319
Zachování a obnova památek par. 3322.3326
Rozhlas a televize par. 33-11
Ostatní záležitosti kultury Ijubilea, úmrtí, hody, .. Ipar. 3399
Ostatní tělovýchovná činnost /spor. zařízení v majetku obcelpar. 3-112
Využití volného času dětí a mládeže IDen dětí, disk .. .I par. 3-121
Veřejné osvětlení par. 3631
Komunální služby a územní rozvoj par. 3636. 3639
Sběr a svoz nebezpečného odpadu par. 3721
Sběr a svoz komunálního odpadu par. 3-22.hioodpad
Ostatní odpady I pet. láhve,papír,sklo ..1 par. 3723
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň par. 3--15
Protierozní ochrana Ipovodně apod ..1par. 3 -1-1
Ost. péče a pomoc starým občanum par. -1359
Ochrana obyvatelstva par. 5512 pol.590 1
Požární ochrana I dobrovolná části par. 5512
Zastu pitelstvo obce por. 61/2
Cinnost místní správy par. 61 - 1
Vratky transferu- finanční vypořádání par. 6-/02 vratku dotace /UI \'0/17..1' 20/ J
Krátkodobé půjčky
Uhrazené splátky krátkodobých pujček
Dlouhodobé půjčky
Uhrazené splátky dlouhodobých pujček
Ostatní činnostij.n. : par. 6399 daň:: piijmu pral'. osob za ohec 2013
par. 6-/09. po/. 532/.5323

napi prestupky

par. 631 () - ('NB

Vyvěšeno:

11

----

-50
3
3.000

3.000
3.000

PŘIJMY CELKEM
VYDAJE CELKEM
SALDO příjmů a výdaju

O
O

'z BU 8115

Ve Střížovicích

-----10
260
23
2
67
300 + 200
O
15
10
60
5
70
200
25
40
2 + 420
10
140 + 10
50
80
15
6
10
5
360
5..•0

1

Výdaje celkem

FINANCOVANI

v tis. Kč

Výdaje

11.12.2013

1{,/J- J I~

Sejmuto:

2.

, 01ť.fBTŘfŽOVICE
lZ0VICE
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1 p. Kvaslce

.2,

v

r v

OBEC STRIZOVICE
Střížovice 55, Kvasice 768 21, Tel. 573 358 035

třížovice 15.12.2013

..
Výpis z usnesení zastupitelstva obce Střížovice

Na za edání ob cního zastupit lstva obce
třížovice
dne 11.12.2013, byl usnesením
č.24/2013 schválen ná rh rozpočtu obce Střížovice na rok 20]4 v navrženém znění. Rovněž
byly schváleny příspěvky PO, transfery a dotace uvedené v návrhu rozpočtu

OBEC STŘ1žOVICE
STŘlzOVICE

ntonín Šiška
mí tostaro ta obce

76821

p. Kvaslce

.1.

Pavel Kvasnička
starosta obce

