
I.  Příjmy                                                                                           

                                                                                                                     tis. Kč
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PŘÍJMY CELKEM 4358,80

Návrh rozpočtu vyvěšen

              na úřední desce 3.12.2018

              na elektronické úřední desce 3.12.2018

Návrh rozpočtu sejmut

              z úřední desky

              z elektronické úřední desky

Daň z nemovitých věcí

Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu – příspěvek na výkon státní správy

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

EKO-KOM – třídění odpadů

Pronájem prodejny

Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů

Daň z příjmů právnických osob

Stočné

Pronájem pohostinství a kulturního domu

Pronájem pozemků

Daň z přidané hodnoty

Místní poplatek za komunální odpad

Poplatek ze psů

Správní poplatky

Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti

OBEC ČANKOVICE
Čankovice 89
IČO 00485969

N Á V R H  R O Z P O Č T U     2 0 1 9



II.  Výdaje
                                                                                                                                                tis. Kč
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Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce - pojištění přívěsu

Hasičská zbrojnice - elektřina

Hasičská zbrojnice - plyn

Krizový fond (5274-5169)

Veřejné prostranství - kácení vrby

AHC Čankovice - individuální dotace (pronájem ledové plochy)

Spolek čankovických žen a přátel - individuální dotace (činnost spolku, akce pro občany)

Krizové stavby - varovné SMS zprávy

Sokolovna - údržba, sekání

Pojištění majetku obce

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce - benzín

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce - tiskoviny

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce - cestovné

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce - sací koš

OSA - poplatek za rozhlas 

Svazek obcí Chroustovice - členský vklad

Svaz měst a obcí - členský vklad

Dětské hřiště - povinná revize

Veřejné prostranství - benzín 

Veřejné prostranství - plat za údržbu

Veřejné prostranství - zdravotní pojištění z mezd

Veřejné prostranství - sociální pojištění z mezd

Veřejné prostranství - materiál 

Veřejné prostranství - oprava techniky

Obsluha přivaděče vody

Kanalizace a čistírna odpadních vod - odborný zástupce

Kanalizace a čistírna odpadních vod - elektřina 

MAS Chrudimsko - členský vklad

Kanalizace a čistírna odpadních vod - materiál 

Kanalizace a čistírna odpadních vod - opravy a údržba

Kanalizace a čistírna odpadních vod - vodné 

Kanalizace a čistírna odpadních vod - rezerva finančních prostředků na obnovu

Veřejné osvětlení - elektřina 

Veřejné osvětlení - opravy

Místní komunikace - zametání - nafta

Knihovna - aktualizace počítačového programu

Kanalizace a čistírna odpadních vod - služby (rozbory, čištění, kaly)

Kulturní dům - plyn

Kulturní dům - elektřina 

Kulturní dům - obecní hospoda

Kulturní dům - vodné 

SPOZ - věcné dary k životním jubileím občanů, vítání občánků

Svoz a likvidace odpadů včetně bioodpadu

Pomník - květiny 

Místní komunikace - zametání - plat

Místní komunikace - zametání - zdravotní pojištění z mezd

Místní komunikace - zametání - sociální pojištění z mezd

Místní komunikace - pojištění multikáry

Místní komunikace - materiál

Knihovna - nákup knih

Knihovna - odměny knihovnic

Knihovna - internet 
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výdaje celkem 4358,80

Vodní příkop, oprava: malá - velká louže

Místní správa - náklady a technická podpora spisové služby

Místní správa - náhrada za projednané přestupky 

Povinné úrazové pojistné

Bankovní poplatky za vedení účtů

Prodejna - 3. splátka

Přechod pro chodce

Webové stránky + IT služby

Projekt intenzifikace ČOV

Místní správa - vodné 

Místní správa - služby právníka

Obecní úřad - výpočetní technika

Místní správa - poštovní služby

Místní správa - platy 

Místní správa - zdravotní pojištění z mezd

Místní správa - sociální pojištění z mezd

Místní správa - pohoštění (setkání členů výborů a komisí)

Místní správa - tiskoviny 

Místní správa - aktualizace počítačových programů (ASPI, mzdy, účetnictví, mapy)

Místní správa - elektřina 

Místní správa - materiál 

Místní správa - telekomunikační poplatky

Místní správa - plyn 

Místní správa - odměny (uklízečka, správce počítačů)

Zastupitelstvo obce - odměny   

Zastupitelstvo obce - zdravotní pojištění z odměn

Zastupitelstvo obce - sociální pojištění z odměn

Zastupitelstvo obce - cestovné 

Finanční odměna členům výborů a komisí


