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Rozpočet - závazné ukazatele byly zpracovány v souladu se zněním §11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů ve znění zákona č. 320/2001 Sb., č. 450/2001 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 421/2004 Sb., č. 557/2004 Sb., č. 562/2004
 Sb., č. 635/2004 Sb., č. 138/2006 Sb., č. 140/2006 Sb. a č. 245/2006 Sb. a jejích novelizací.
	PŘÍJMY
	PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Kč	Z toho
	0000	XXXX	XXXX	1 739 100,00
	1032	XXXX	XXXX	Podpora ostatních produkčních činností	600,00
	2141	XXXX	XXXX	Vnitřní obchod	6 900,00
	2321	XXXX	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	261 300,00
	3632	XXXX	XXXX	Pohřebnictví	2 000,00
	3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	24 600,00
	3723	XXXX	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	6 800,00
	3745	XXXX	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 000,00
	6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	2 700,00
	6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	100,00
	PŘÍJMY CELKEM	2 045 100,00
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	VÝDAJE
	PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Kč	Z toho
	2212	XXXX	XXXX	Silnice	60 000,00
	2221	XXXX	XXXX	Provoz veřejné silniční dopravy	2 700,00
	2310	XXXX	XXXX	Pitná voda	10 000,00
	2321	XXXX	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	322 600,00
	3341	XXXX	XXXX	Rozhlas a televize	600,00
	3399	XXXX	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	11 000,00
	3631	XXXX	XXXX	Veřejné osvětlení	83 200,00
	3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	16 600,00
	3721	XXXX	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	10 000,00
	3722	XXXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	143 400,00
	3723	XXXX	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	56 800,00
	3745	XXXX	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	611 800,00
	5212	XXXX	XXXX	Ochrana obyvatelstva	10 000,00
	5512	XXXX	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	20 000,00
	6112	XXXX	XXXX	Zastupitelstva obcí	264 100,00
	6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	387 800,00
	6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6 500,00
	6320	XXXX	XXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	14 500,00
	6399	XXXX	XXXX	Ostatní finanční operace	186 800,00
	6402	XXXX	XXXX	Finanční vypořádání minulých let	8 600,00
	6409	XXXX	XXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	1 945 800,00
	VÝDAJE CELKEM	4 172 800,00
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	FINANCOVÁNÍ
	PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Kč	Z toho
	0000	8XXX	XXXX	2 127 700,00
	FINANCOVÁNÍ CELKEM	2 127 700,00
	REKAPITULACE
	PŘÍJMY	CELKEM	2 045 100,00
	VÝDAJE	CELKEM	4 172 800,00
	FINANCOVÁNÍ	CELKEM	2 127 700,00
Rozpočet schválil: Zastupitelstvo obce Podhradí nad Dyjí dne 30.3.2017, usnesením č. 3/2017





Jitka Čechová v.r.                                       Petr Čálek v.r.
správce rozpočtu                                        starosta obce                   

