
Rozpočet obce na rok 2012 -výdaje v tis. Kč 

1014 spec.plod.a svl.veter.péče,pes 

1031 Pěstební činnost - celkem 
2212 Silnice - celkem 
2221 provoz veřejné silniční dopravy - celkem 

2310 Pitná voda - celkem 

2321 odvádění a čištění vod (kanalizace) - celkem 
2333 úpravy drobních vodních toků - celkem 

3111 předškolní zařízen í - celkem 
3113 základní školy- celkem 
3313 filmová tvorba - celkem 

3314 činnosti knihovnické - celkem 
3319 ostatní záležitost kultury, sál KD, kronika, div 
3341 rozhlas a televize - celkem 
3349 ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - CE 

3399 ostatní záležitosti kultury - celkem, SPOZ,prc 
3419 tělovýchovná činnost - celkem 

3421 využití volného času dětí a mládeže - celkem 
3412 sportovní zařízení (nové hřiště) 
3429 ostaní zájmová činnost 
3513 lékařská služba PP 

3612 bytové hosp. 
3613 nebytové hospodářství (budovy v majetku 

3631 veřejné osvětlen í - celkem 
3632 pohřebnictví - celkem 
3633 výstavba inženýrských sítí -celkem 
3635 Územní plánování - celkem 

3636 Územní rozvoj mikroregion, kraj - DTM -
3639 komunální služby územní rozvoj - celkem 

3721 sběr a svoz nebezpečných odpadů - celkem 
3722 sběr a svoz komunálního odpadu - celkem 

37 45 péče o vzhled obcí a veř zeleň - celkem 
4359 dávky sociální péče pro staré občany - celke1 
4351 osobní asist. , pečovatel služby 
4322 péče pro mládež 

5272 konzultační činnost 

5512 požární ochrana - celkem 

6112 zastupitelstva obcí - celkem 

6171 činnost místní správy - celkem 
dotace církev 

6402 fin . vypořádání z min. let 

6320 pojištění 

6310 služby pen. Ústavů 

výdaje celkem 
vyvěšenc 11 .1.2012 sejmuto: 
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Rozpočet obce Vidče na rok 2012 -příjmy v tis. Kč 

příjmy z daní 

1111 daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 

1112 daň z příjmu fyzických osob ze samostatné činnosti 

1113 daň z příjmů fyzických osob z kapitálovách príjmů 

1121 dal"I z prijmu právnických osob 

1122 dal"I z prijmu práv.osob za obec 

1211 daň z pridané hodnoty 

1337 poplatek za komunáln í odpad 

1341 poplatky ze psů 

1343 poplatky za užíváni verejného prostranství 

1344 poplatky ze vstupného 

1347 poplatky za provoz hracích automatů 

1351 odvod výtěžku z loterii 

1361 správní poplatky 

151 1 daň z nemovitostí 

4111 neinvestiční pfijaté z všeob. pokladny 

4112 neinvestiční pfijaté dotace ze státníh rozpočtu 

4121 neinvestiční pfijaté dotace od obcí (Strítež) 

4122 neinvestiční prijaté dotace od kraj ů 

4134 pfevody z rozpočtových účtů 

pfíjmy z prodeje pozemků 

1031 príjmy z pěstebn í č innosti - lesy, těžba 

3412 sportovn í zarízení v majetku obce 

3314 činnosti knihovnické 

3319 ostatní záležitosti kultury 

3341 rozhlas a televize 

3349 ostatní záležitosti sdělovacích prostredků 

3612 pfíjmy z bytového hospodáfstvl ( byty) 

3613 príjmy z pronájmu ostatních nemovitostí (domy, sál 

3632 pohrebnictvl 

3635 územní plánování , úhrada za ÚP 

3639 komunáln í rozvoj 

3722 komunální odpad 

3725 komunální odpad zneškodňován í 

6171 činnost místní správy 

6310 obecné příjmy z úroků 

celkem 

vyvěšeno : 11.1.2012 
sejmuto: 

zůstatek z 2011 
půjčka KB 

2 300 
750 
250 

2 500 
130 

5 000 
600 

38 
20 

2 
20 
10 
20 

550 

642 
80 

410 
70 

3 
35 

2 
3 

35 
150 

18 
30 
30 
60 
70 
10 

130 
13 968 

6 342 
5 000 

25 310 


