
     
      

   Hospodaření  Obce Kramolín   k  30. 6.  2 0 2 1
================================================================

       Rozpočtové příjmy:            Výsledek od počátku roku:

    
                Daň z příjmu fyz.osob ze závisl. Činnosti                                          120.149-- Kč

  Daň  z příjmu fyz.osob z podnikání                                                       4.306,-- Kč
  Daň z příjmu fyz.osob  vybír.srážkou                                                  20.594,-- Kč
  Daň z příjmu právnických osob                                                         176.025,-- Kč
  Daň z přidané hodnoty                                                                       395.641,-- Kč
  Daň z nemovitostí                                                                                86.112,-- Kč
  Daň z  hazardních her                                                                            6.549,-- Kč             
  Poplatek ze psů                                                                                      2.100,-- Kč
  Poplatek za užívání veř.prostranství                                                           40,-- Kč  

             Příjmy z prodeje dřeva z obecních lesů                                             453.359,-- Kč
     Příjem z poplatků za odvoz TKO                                                        78.985,-- Kč
     Příjmy z pronájmu pozemků                                                                  6.654,-- Kč
     Příjmy od  EKO KOMU za třídění komunál.odpadů                           15.686,-- Kč 
     Příjmy – infrastruktura voda + vodné                                                   64.000,--Kč
     Příjmy – infrastruktura kanalizace + stočné                                         56.000,-- Kč  
        
                                                            
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------             

            Vlastní příjmy:                                                         1,486.200,-- Kč
  

==================================================================             
      Dotace ze SR na správu obce                                                                35.400,-- Kč
      Finanční příspěvek na kůrovcovou kalamitu                                     1,378.812,--Kč
      Příspěvek  bonus 1.2.-31.3.12                                                                  4.458,--Kč                             
=============================================================

        Příjmy celkem :                                                       2,904.870,--Kč

===========================================================
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     Rozpočtové výdaje :                   Výsledek  k 30.6.2021

==================================================================
-  Pěstební činnost: 
    za práci v obecním lese,  za výkon lesního                                                     387.762,--Kč

                                 
        -  doprava – předškolní zařízení MŠ Nekvasovy                                                 11.858,--Kč   

- dopravní obslužnost                                                                                            4.928,--Kč
-  pitná voda vodovod,vodní zdroj, vodojem                                                       70.920,--Kč
-  kanalizace + rozbory vody ČOV                                                                    156.612,--Kč                      
-  věcné dary  občanům k živ.jubileu                                                                     2.000,--Kč
-  za elektrickou energii veřejné  osvětlení                                                            7.700,--Kč
- sběr a  svoz komunálních odpadů + příspěvek odpad.hosp. Štěnovice             63.914,--Kč
-  odměny zastupitelům obce ,odvody daní a  povinné pojistné                         186.583,--Kč

                                                                 
-  činnost místní správy – platy zaměstnanců, ostatní platy,                               
                                          daně, povinné pojistné                                              
                                       - internet, telefony,školení,poštovné
                                         cestovné, opravy, nájem, pohoštění, údržba                         
                                       - pojištění majetku obce, čl. příspěvek Mikroregionu   351.314,--Kč                   
                                                                                                                            
                                       

- poplatky KB, ČNB                                                                                                  869,--Kč
- úroky z úvěru                                                                                                     18.859,-- Kč
                                                                                                                                                           
- fin.vypoř.min.let vratka /volby 2020 /                                                                 4595,--Kč                      
================================================================== 

       Výdaje celkem:                                                                    1,267.914,-- Kč   

       ==========================================================
                               

         -   ostatní fin.operace-   DPH    odvod                                                            56.127,-- Kč
        =================================================================
        - dlouhodobé financování :
        -  /úvěr/          k 30.6.20      splacen                                         
                                                                                                            
        
 

        




	Hospodaření Obce Kramolín k 30. 6. 2 0 2 1
	Rozpočtové příjmy: Výsledek od počátku roku:
	Vlastní příjmy: 1,486.200,-- Kč
	Příjmy celkem : 2,904.870,--Kč
	===========================================================

	Rozpočtové výdaje : Výsledek k 30.6.2021
	Výdaje celkem: 1,267.914,-- Kč
	==========================================================


