
Schválený rozpočet příjmů Obce Dolní Bečva na rok 2023 
IČO 00303747

Třídy Příjmy 

Scvhálený 

rozpočet na rok 

2023

TŘÍDA 1 Daňové příjmy 35464

1111 Příjem z daně  z příjmu fyzických osob placené plátci 4700

1112 Příjem z daně  z příjmu fyzických osob placená poplatníky 400

1113 Příjem z daně z příjmu fyzických osob - zvláštní sazba daně 950

1121 Příjem z daně z příjmů právnických osob 7000

1122 Příjem z daně z příjmů  právnických osob – obec 785

1211 Příjem z daně z přidané hodnoty 18000

1334 Příjem z odvodů za odnětí ze zemědělského půdního fondu 25

1335 Příjem z poplatku za odnětrí pozemku podle lesního zákona 15

1341 Příjem z poplatku  ze psů 60

1342 příjem z poplatku z pobytu 140

1343 Příjem z poplatku  za užívání veřejného prostranství 44

1345 Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodář. 1285

1349 Příjem ze zrušených místních poplatků 0

1361 Příjem ze správních poplatků 35

1381 Příjem z daně z hazardních her 215

1511 Příjem z daně  z nemovitých věcí 1810

TŘÍDA 2 Nedaňové příjmy dle jednotlivých § 6423

1032 příjem z prodeje dřevní hmoty 1200

2310 příjem z prodeje vody 2665

3113 vratka transferů 0

3314 činnosti knihovnické, prodej kalendářů 11

3392 příjem za služby spojené s pronájmem stará škola 100

3412 příjem z ubytování , krátkodobý pronájem, služby 200

3511 příjem za služby spojené s činností ordinací praktických 

lékařů 150

3612 příjem za služby spojené s pronájmem bytů 100

3612 nájemné z bytů 368

3613 nájemné nemovitostí, movitostí , pozemků 1006

3632 hřbitovní služby 210

3639 ostatní příjmy z vlastní činnosti 15

3722 příjem za odpad od FO a PO 100

3723 příjem ze železného šrotu 34

3725 zpětný odběr firmou EKOKOM , ASEKOL 250

3745 přijaté pojistné náhrady 0

6171 příjem za služby spojené s pronájmem a ost. příjmy 13

6310 příjem z úroků z běžných účtů 1

6402 finanční vypořádání minulých let 0

TŘÍDA 3 Kapitálové příjmy 0

2212 příjem z prodeje pozemků 0

TŘÍDA 4 Přijaté transfery 8698

4111 Neinvestiční transfery z všeobecné pokladní správy 0

4112 Souhrnný dotační vztah SR 481,2

4116 Neinvestiční transfery ze SR 176

4213 Investiční  transfer ze Státních fondů 54,2

4213 Investiční  transfer  ze Stát.fondu dopravní infrastruktury 6121,6

4216 Investiční transfer z Ministerstva pro místní rozvoj 1865

Rozpočtové příjmy celkem 50585


