
Příjmy
Par. Polož. Text Rozpočet
Daňové p říjmy v Kč

1111 Daň příjmů FO placená plátci 400 000
1112 Daň z příjmů FO placená poplatníky 10 000
1113 Daň z příjmů FO vybíraná srážkou 37 000
1121 Daň z příjmů právnických osob 350 000
1122 Daň z příjmů právnických osob za obec 15 000
1211 Daň z přidané hodnoty 854 400
1340 Poplatek za svoz kom. odpadu 47 000
1341 Poplatek ze psů 2 800
1344 Poplatek ze vstupného 3 000
1361 Správní poplatky 500
1381 Daň z hazartních her 10 000
1511 Daň z nemovitých věcí 250 000

Daňové p říjmy celkem 1 979 700

Nedaňové p říjmy
1019 Ostatní zemědělská a potr.činnost 47 200
1032 Správa lesa - těžba 300 000
1032 Správa lesa - honitba 7 100
2142 Ubytování a stravování 12 000
2310 Pitná voda 6 000
3412 Sportovní zař. v majetku obce -přeplatek EE 600
3612 Bytové hospodářství 14 000
3631 Veřejné osvětlení-přeplatek 2017 300
3632 Pohřebnictví 2 000
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 12 000
5512 Požární ochrana-dobr.část,přeplatek en 3 900
6171 Činnost místní správy 2 500
6310 Příjmy z úroků 1 200

Nedaňové p říjmy celkem 408 800

Kapitálové p říjmy
3639 Příjmy z prodeje pozemků 20 000

Kapitálové p říjmy celkem 20 000

4111 Nein.přijaté transfery z všeob.pokl.správy
4112 Příspěvek na výkon státní správy 65 400
4122 Neivestiční dotace od krajů
4116 Ostatní neinvest.přijaté transfery ze SR
4216 Ostatní invest.přijaté transfery ze SR

Transfery celkem 65 400

Příjmy celkem 2 473 900
8115 Financování 950 000
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Rozpočet na rok 2019 - p říjmy
obce Bukovec IČO  00572306

Transfery

Schválený rozpo čet a skute čné pln ění rozpo čtu roku 2018 je uveden ve Výkazu pro hodnocení pln ění rozpo čtu Fin 2-
12 M, který je sestaven k 31.12.2018 a zárove ň je nedílnou sou částí návrhu rozpo čtu na rok 2019. Závazné ukazatele 
rozpo čtu roku 2018 jsou navženy v p říjmové části da ňových p říjmů a transferech na položky a v ostatních p říjmech a 
ve výdajové části na paragrafy. Závazné ukazatele Návrhu rozpo čtu na rok 2019 jsou navrženy stejným zp ůsobem.    
Rozpočet obce Bukovec a rozpo čtové opat ření je zve řejněno na www.obec.bukovec.cz v sekci Ú řední deska - 
Rozpo čty.Připomínky k návrhu rozpo čtu mohou ob čané obce uplatnit písemn ě ve lhůtě při jeho zve řejnění nebo ústn ě 
na zasedání zastupitelstva obce p ři jeho schvalování. Rozpo čet je navržen jako schodkový. Schodek bude 
hrazen z p řebytk ů minulých let. Na investi ční akci VRT je p řepokládaná dotace, která do doby podpisu 
"smlouvy o poskytnutí dotace" nem ůže být sou částí rozpo čtu.




