
Rozpočet obce Byzhradec
 plán rok 2008

Položka Navržený
Počáteční zůstatek 131,77
Příjmy – rozpočtová položka
- daň z příjmů FO ze závislé činnosti 270,00
- daň z příjmů FO ze samostatné činnosti 35,00
- daň z příjmů FO z kapit. výnosů 18,00
- daň z příjmů právnických osob 330,00
- daň z přidané hodnoty 500,00
- správní poplatky 3,00
- místní poplatky 3,00
- daň z nemovitostí 130,00

-          výnosy z vlastního hospodářství a 
místních činností (úroky, kulturní činnost, 
pronájem, prodej neinvestičního majetku, 
pitná voda, odpady)

150,00

 - dotace 7,20
Příjmy celkem 1446,20

Výdaje – rozpočtová položka
- lesní hospodářství 45,00
- silniční doprava (včetně silnic) 20,00
- vodovod, kanalizace (stávající) 20,00
- školní zařízení 61,20
- odpad 70,00
- správa včetně zastupitelů 565,00
- hasiči 50,00
- kultura, rekreace, volný čas, sport 99,00
- osvětlení 50,00
- vzhled obce, zeleň, komunál 70,00
- invenstiční akce 130,00

Celkem výdaje 1180,20

Celkový výsledek hospodaření 266,00

Konečný zůstatek 397,77



Rozpočet obce Byzhradec
 plán rok 2008

Skutečnost čerpání rok 2007

Položka Schválený Upravený Skutečnost
Počáteční zůstatek 2100,66 2100,66 2100,66
Příjmy – rozpočtová položka
- daň z příjmů FO ze závislé činnosti 240,00 240,00 268,94
- daň z příjmů FO ze samostatné činnosti 50,00 50,00 35,82
- daň z příjmů FO z kapit. výnosů 15,00 15,00 17,80
- daň z příjmů právnických osob 280,00 280,00 323,18
- daň z přidané hodnoty 460,00 460,00 489,55
- správní poplatky 2,00 2,00 2,89
- místní poplatky 3,00 3,00 2,64
- daň z nemovitostí 120,00 120,00 129,54

-          výnosy z vlastního hospodářství a 
místních činností (úroky, kulturní činnost, 
pronájem, prodej neinvestičního majetku, 
pitná voda, odpady)

8090,00 229,00 215,74

- dotace od krajského úřadu 6,96 1056,96 1060,86
- dotace MZE 0,00 6679,00 6679,00
Příjmy celkem 9266,96 9134,96 9225,96

Výdaje – rozpočtová položka
- lesní hospodářství 50,00 8,00 4,85
- silniční doprava (včetně silnic) 20,00 26,00 23,60
- vodovod, kanalizace (stávající) 20,00 24,00 18,23
- školní zařízení 30,78 30,78 30,78
- odpad 55,00 69,00 67,50
- správa včetně zastupitelů 532,80 459,80 436,98
- hasiči 50,00 4,00 3,00
- kultura, rekreace, volný čas, sport 72,16 86,16 75,09
- osvětlení 50,00 48,00 45,94
- vzhled obce, zeleň, komunál 46,00 43,00 36,41
- invenstiční akce 10317,00 10454,00 10452,47

Celkem výdaje 11243,74 11252,74 11194,85

Celkový výsledek hospodaření -1976,78 -2117,78 -1968,89

Konečný zůstatek 123,88 -17,12 131,77

Vzhledem k rozsahu příloh je úplné paragrafové a položkové znění výsledku 
hospodaření za rok 2007 k dispozici k nahlédnutí na obecním úřadě. 
V případě zájmu volejte tel. 724183301 - p. Novotný nebo se dostavte v úřední hodiny  
do úřední místnosti č.p. 22.


