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Schvá lený e Roz

závazné ukazatele íozpočtu ob.e na rok 2019 přimová čá§t

Rožpočet obc€ Rorhovice na lók 2019

hovicerozpočet obc
na rok 2019

PřÍjmydaňové
0aň ž při]mů Fo pla9ená plát.

1112 Daň, při]mú Fo p acená popat;íky
Daň ž příjhú F0 vybimná ýážkou

1121 Daň z při]mů Po
I722 Daň 3 plijňŮ Po ža obec

oauoaý.u oanetl p,llv.".eolrter,olii^-iil6iii
0

'op átky ze psů

'opalel zd ui ván
1361

133i zrušenýodvod z oteril a oodób h.l
oaň, 

^emoviÝch 
Věcj

Neinv, přlj. t.ansferv z Všeob, oort,sorr*+:r -lii
4!2i Ne nv pn]até řaníery od klaiú

Příjmy nedaňové
2122 běr a zpracovrn t arunotn,iil um-
232| odvádéni a č ltěná odoadnich vód
331
332i

36]1

]63 {9!runálni 5lUžbya ú,eňíi rozV"rl 
^a",,",,t*"o

3,722 sbér a ýo? koňlnáhi.h ;dDadj
VyUllvén, a rne![odňoVan, lóm odo,dn
Bezpéčňo5t a veře]ný pořádek

29 00o,0c
5311

:,nnost m 5tn loráW
)bécné pnImý a Wda,e, f,nánčn.h.nPnri

celk€m příjmY 4185 900,00



533 03 H.lnanúv Mégl€.

závázné ukazatele rozpočtu obce na rok 2019 - výdajová čá5t

výdaje
2zI2
27|9 o9tatni záležitosti oo:émnlch komun kacl

provož veř€ né silnjěnl doolaw
2211 Bezpečnost si ničního olovo

ostani zálež toíi té]ézn]čni dóo.aw
2310

odvédéni a čištění odpadnich vod
233l úoraw vodohosoodátskvvýznamnÝ.h a vodárensk, toků

ýodnidíla Vžemědělské kía] ně

52 00o,0c

3]1!
332, 0 záchovánl a obnova kultuhich oamátek
312t 0 Poříz, zachovánl oobnova hodnot nísl,kultul,ná.,Doo
3]4] 0

0 )statni :álelito§li sdě , píonředkú
]]99 )natni.ál lUltury,clrkvia sdě1,orostledkú

0 oslatni tělovÝchoVná činnost
342 Využitívolného čásU dětl a m]ádere
3631 30 0o0,0c
3632

]633 Výstaýbaa Udrrbá m15tn,.h lntený6lvch sii
]635
]639 (oňunální slUžbyá úzeňni rozvoj

sběr a 9voz 
^ebezpečnýchodpadú

sběr a svoz komuná íi.h odpadú
sběl a svož ostatnlch odpadL! {jiných n.ž nebez,a kofiunál)

3749 Péče ovzh ed obcl a Ýéř.jnou zelen
osl.tnl činnost souvis,5e dUrbami pro obvva!€lstvo
astatnl výdaie souviseií.l 5e soc álnín Doradenstvím
Jstatnl50c. péče a pomocost, !kUpnáň obtaótel5tv3

,2L
Podpora krizového řízéní a nou.ového Dlánování
požá.nió.hrana doblovo ná část

611

ýo by do za9tupitelstev úž€mních sámolprávních .e kú
ýo ba prez denla lepUbhky 0,ot

0
531 obecné příimy a výdaie z íinančnich operaci

Pojištěni f !nkčně nespec f ikované
633c převodyvlastním íondům v ro,oočtech úu emniúrovně

Finančni !"ýpořádáni min!lÝch let 6 50o,0c
ostatni č,nnósti]inde ne*řarené

celkem výdaje 4 424 20o,oo

Rožpoč€t obce Rozhov.e na lok 2019



533 03 H.lú.nliv M&|e
lč: 00496919

Financování

Rozpď.i byl schválén í. É..dáníu§tlrilélsivaobcé RolhovlGdn. 17, 12. 201a

aod bod.ň U!n6éní č. 36/2013.

vyvěaeío íá úřednlde*é. él€kt.o.|cké ilřédňíd.sce Ý set.l rorpočét.líe: 21,12.2018

schválený rozpočét budě tvěř€jněn do *hválení íoÝého rozpočtu.

Do s.hváleného rczpočtu lze nahlédnout ň. obecníň úřádě v úředníhodlny: Po 8_11 13_18 a sT 8 1113_17

4z,Z^,'-, --d;;;;l;;;;----

Rozpočet obce Rožhovc. na lok 2019

krátkodobé financování
]altavu Dlonředků na bérném úáU

Dlouhodobé fina ncování
nl7al§n álri d.,,hó.]óhú.h nřii

238 300,0(

celková schváleného obce na rok 2019

4185 900,0(

4 424 2oo,o(

rinancování celkem 238 300,0(


