
Rozpočet MO Pardubice V na rok 2003 

  

Příjmy    

DPH - podíl na státní správě 6953 

DPH - podíl na živ.prostředí 6899 

DPH . podíl na dopravě 3901 

DPH - podíl na sdílených daních 17753 

za provoz výherních hracích automatů 592 

ostatní 0 

správní poplatky 592 

ze psů 367 

za užívání veř. prostranství 0 

ze vstupného 0 

za provoz výherních hracích automatů 1391 

za svoz a likvidaci komun. odpadu 5818 

odvod poplatku za svoz a likvidaci kom.odpadu          -3491 

místní poplatky 4085 

příjmy daňové 22430 

příjmy z vlastní činnosti 0 

přijaté sankční platby, pokuty 0 

příjmy z prodeje nekap.majetku 0 

ostatní nedaňové příjmy 0 

příjmy nedaňové 0 

dotace na sociální dávky 9000 

převody z vlastních fondů 0 

přijaté dotace 9000 

celkem příjmy 31430 

financování 0 

zdroje celkem 31430 

    

Výdaje   

sociální dávky 9000 

13 sociální věci 9000 

platy zaměstnanců 4500 

odměny členové zastupitelstva 775 

dohody 25 

civilní vojenská služba 160 

sociální a zdravotní pojištění 1845 

ochranné pracovní pomůcky 20 

odborná literatura, zákony 30 



DHIM 300 

všeobecný materiál 150 

voda 20 

pára 80 

elektrická energie 80 

nájemné 450 

služby pošt 200 

poštovné TKO 140 

služby telekomunikací 150 

poplatky banka 30 

poradenské služby 100 

školení, vzdělávání 150 

služby stravování 90 

služby ostatní 250 

opravy a údržba ÚMO 50 

software  100 

cestovné 10 

pohoštění 10 

dary obyvatelstvu 50 

výpočetní technika 1000 

sociální fond 310 

14 vnitřní správa 11075 

péče o zeleň   

péče o veřejné prostranství   

odpady   

poradenství, konzultace, studie   

investice - živ.prostředí   

15 životní prostředí 5000 

poradenství, konzultace, studie   

dopravní značení   

opravy a údržba komunikací   

investice - doprava   

27 doprava 5000 

příspěvky na činnost 50 

33 školství, mládež, tělovýchova 50 

knihovny 100 

životní jubilea občanů - dárky 50 

příspěvky na činnost 50 

34 kultura 200 

rezerva rady MO 40 

rezerva starosty 40 



rezerva místostarosty 20 

rezerva rozpočtu 1005 

rezervy 1105 

výdaje celkem 31430 

    

Rozpočet sociálního fondu MO č.V na rok 2003   

Příjmy    

příděl z mezd 310 

příjmy celkem 310 

Výdaje   

příspěvek na stravné 95 

příspěvek na reprezentaci 115 

sociální výpomoc 20 

kulturní, společenské a sport.aktivity 35 

ozdravný program 15 

rezerva 30 

výdaje celkem 310 
 


