
Schálený rozpo čet obce Hradištko na rok 2020 (uvedeno v tisících K č)

PŘÍJMY VÝDAJE
Daňové p říjmy, poplatky a dotace 69 977 Doprava 4 570
z toho: daně z příjmu, DPH (RUD) 33 170 z toho: oprava silnic 3 000

odnětí půdy ze zeměd.půdního fondu 5 investice 1 200
poplatky odnětí pozemku 30 dopravní obslužnost 370
místní poplatek za odpad 2 750 Vodní hospodá řství 6 737
poplatek ze psů 50 z toho: vodné PSV 900
poplatek vstupné, veř. prostranství 10 mzdy 964
poplatek z ubytovací kapacity 25 vodovodní přípojky, investice 400
výherní hrací automaty, loterie 120 elektrická energie 400
správní poplatky 80 opravy, údržby a služby 4 073
daň z nemovitostí 4 850 Kanalizace 52 133
dotace 28 887 z toho: mzdy 150

Nedaňové p říjmy 12 802 z toho: služby 500
z toho: vodné 3 700 projekty a investice 51 483

vodovodní přípojky 400 Školství 11 290
kanalizační přípojky, stočné 7 460 z toho: příspěvek MŠ 950
pronájem tělocvičny 90 příspěvek ZŠ 2 000
pronájem byt. a nebyt. hospodářství 350 MŠ investice, projekty, služby a opravy 100
prodej a pronájem pozemků 300 ZŠ investice, projekty, služby a opravy 8 240
ekokom, odpady podnik., železo 450 Knihovna 584
nahodilé příjmy (inert, knihovna, dary) 50 z toho: mzdy 381
příjmy z úroků 2 knihy, materiál, nájemné, služby 203

Kultura 140
CELKEM PŘÍJMY 82 779 Zpravodaj 120

Tělocvi čna 380
z toho: mzdy 144

ROZDÍL PŘÍJMY - VÝDAJE -15 004 materiál, služby, opravy 236
Bytové a nebytové hospodá řství 400

SPLÁTKY ÚVĚRU 4 693 Pohřebnictví 150
Veřejné osv ětlení 1 550

ROZDÍL PŘÍJMY-VÝDAJE-SPLÁTKY ÚV ĚRU -19 697 Územní plánování 300
Komunální služby a územní rozvoj 1 939
z toho: výkup pozemků 600

investice, projekty, opravy 550
platby daní a poplatků, ostatní 150
transfery neziskovým org.,obcím 93
transfery spolkům 546

Sběr o odvoz komun. odpad ů, sběrný dv ůr 5 764
……………………………………. z toho: svoz odpadů 4 050
          Radka Svobodová mzdy 1 162
    starostka obce Hradištko materiál, opravy, údržba, investice 552

Rezerva pro krizové situace 100
Údržba obce 3 078
z toho: mzdy 2 448

materiál, opravy a údržba 630
Zásahová jednotka SDH 435
Odměny zastupitelstva, volby 1 800
Činnost ve řejné správy 4 137
z toho: mzdy a dohody 1 567

DHIM, materiál a opravy 400
elektrická energie 30
poštovné, telekomunikace 200
bankovní poplatky, pojištění 150
cestovné, školení, příspěvky zam. 150
pohoštění 160
neinvestiční příspěvky (sociální) 100
nájemné 480
ost. služby (právník, geodeti, web) 900

Platby daní a poplatk ů 1 316
Vyvěšeno na úřední desce: Placené úroky 860

Sňato z úřední desky: CELKEM VÝDAJE 97 783

Rozpočet obce Hradištko je na rok 2020 navržen jako 
schodkový. Schodek bude hrazen finančními prostředky z 
minulých let.
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