
Schválený rozpočet příjmů na rok 2019  

Obec Dolní Bečva IČO 00303747

Třídy Příjmy 
Schválený 

rozpočet 

TŘÍDA 1 Daňové příjmy 26578

1111 Daň z příjmu fyzických osob ze ZČ a funkčních požitků 5500

1112 Daň z příjmu fyzických osob z podnikání 118

1113 Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových příjmů 550

1121 Daň z příjmu právnických osob 5100

1122 Daň z příjmu právnických osob – obec 0

1211 Daň z přidané hodnoty 12000

1334 Odvody za odnětí půdy ze ZPF 17

1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 4

1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, třídění ….. 865

1341 Poplatek ze psů 60

1342 Poplatek za lázeňský nebo  rekreační pobyt 67

1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 25

1345 Poplatek za ubytovací kapacity 57

1361 Správní poplatky 35

1385 Daň z hazardních her 370

1511 Daň z nemovitých věcí 1810

TŘÍDA 2 Nedaňové příjmy dle jednotlivých § 4532

1032 příjem z prodeje dřevní hmoty 480

2310 příjem z prodeje vody 2190

3314 činnosti knihovnické, prodej kalendářů 10

3392 příjem za služby spojené s pronájmem stará škola 75

3412 příjem z ubytování , krátkodobý pronájem, služby 270

3511 příjem za služby spojené s činností ordinací praktických lékařů 67

3612 příjem za služby spojené s pronájmem bytů 65

3612 nájemné z bytů 234

3613 příjmy za služby spojené s pronájmem zdrav. Střediska 0

3613 nájemné nemovitostí, movitostí , pozemků 750

3632 hřbitovní služby 22

3722 příjem za odpad od FO a PO 69

3723 příjem ze železného šrotu 10

3725 zpětný odběr firmou EKOKOM 200

6171 příjem za služby spojené s pronájmem a ostatní příjmy 45

6310 příjem z úroků z běžných účtů 1

2460 splátky půjček od občanů z poskytnutých půjček 44

TŘÍDA 4 Přijaté transfery 1177

4111 Neinvestiční transfery z všeobecné pokladní správy 0

4112 Souhrnný dotační vztah SR 474

4116 Neinvestiční transfery ze SR 0

4122 Neinvestiční transfery od krajů 0

4216 Ostatní investiční transfery ze SR -  energetické úspory Sportstadion 703

Rozpočtové příjmy celkem 32287


