
ROZPOČET OBCE HOŘINĚVES – příjmy na rok 2018(v tis. Kč): 

 

Daň z př.fyz.os. ze závislé činnosti a funkč. pož. 2100 

 
Daň z příjmů fyz.osob - SVČ 

50 

Daň z př. fyz.os. vybíraná srážkou 160 

Daň z příjmů právnických osob 1950 

Daň z příjmů právnických osob za obce 550 

Daň z přidané hodnoty 3500 

Správní poplatky 7 

Poplatek ze psů 12 

Poplatek za užívání veřejného prostranství 8 

Daň z nemovitostí 1800 

Poplatek za komunální odpad 180 

Dan z hazardních her 27 

Neinvestiční transfery za SR 130 

Splátky půjček od podnik. subj. – právnických osob  60 

  

Činnosti muzeí – příjmy s poskytovaných služeb  1 

Příjmy z prodeje zboží – Tur.zn., pohledy 2 

Všeobecná ambulantní péče j.n -Příjmy z poskytování 
služeb 

24 

Všeobecná ambulantní péče j.n -Příjmy z pronájmu ost. 
nemovitostí 

30 

Stomatologická ambulantní péče – Příjmy z poskytovaných 
služeb  

20 

Stomatologická ambulantní péče - Příjmy z pronájmu ost. 
nemovitostí  

42 

Bytové hospodářství – Příjmy ze služeb 1250 

Bytové hospodářství -Příjmy z pronájmu 1200 

Pohřebnictví-Příjmy ze služeb 1 

Komunální služby a územní rozvoj j.n.  

Příjmy z poskytování služeb a výrobků 15 

Příjmy z pronájmu pozemků 90 

Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí 13 

Sběr a svoz komunálního odpadu – příjmy z prodeje zboží 
(popelnice) 

2 

 

Činnost místní správy-Příjmy z poskytování služeb 10 

                                     Obecné příjmy a výdaje 
z finančních operací-  Příjmy z úroků 

2 

 

Příjmy z podílů na zisku a dividend 8 

Daňové příjmy celkem 10.344 

Nedaňové příjmy celkem 2.740 

Kapitálové příjmy  

Přijaté dotace 141,8 

 

 
P ř í j m y   c e l k e m 

 

13.255,8 

 



 
 
 

ROZPOČET obce Hořiněves na rok 2018 – výdaje (v tis.Kč) : 
 

Silnice - dr.opravy, čistění a odklizení, PD Žíželeves, Hořiněves 1000 

Pitná voda – veřejný vodovod Špuk 1000 

Ostatní záležitosti pozemních komunikací (chodníky, cesty, komunikace) 3600 

Provoz veřejné silniční dopravy  - PD autobusové zastávky 150 

Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly –  opravy, PD ČOV obec, 
ZŠ, MŠ, kanalizace Špuk 

2400 

Prevence znečiťování vody 8 

Předškolní zařízení – provozní výdaje + nábytek 550 

Základní školy, provozní výdaje + revitalizace zahrady + učebny 3100 

Škol. stravování při předškol. a základním vzdělávání  35 

Činnosti knihovnické včetně transferu + malování, PC vybavení 220 

Činnosti muzeí a galerií, provozní výdaje +muzejní noc 70 

Zachování a obnova kulturních památek (Hankův dům), opravy a údržba 
40 
 

Zachování a obnova památek místního významu – centrální kříž hřbitov 
Žíželeves, Hořiněves + Boží muka na křižovatce Jeřičky 

300 

Ostatní záležitosti kultury, církví – Vítání občánků 10 

  
Sportovní zařízení v majetku obce – Ostatní osobní výdaje, nákup materiálu, 
služby 

50 

Tělovýchovná činnost – nákup pozemků – areál TJ Sokol, provoz + opravy + 
technika 420 

Ostatní zájmová činnost spolků 30 

Ambulantní péče j.n. (zdrav. Středisko), provozní výdaje, dveře, oprava střecha 300 

Bytové hospodářství provoz + střecha byt MŠ 2000 

Veřejné osvětlení- el.energie, údržba a opravy + PD VO, VO Špuk 500+600 

Výstavba a údržba místních inž. Sítí – přeložka plyn Špuk 600 

Pohřebnictví /doplatek práce chodník hřbitov Hořiněves/ 40 

Komunální služby a územní rozvoj j.n.,provoz 900 

Sběr a svoz komunálních odpadů 400 

Sběr a svoz nebezpečných odpadů 10 

Využívání a zneškodňování KO – třídění, kontejnery 150+50 

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň –  dokončení projektu Bažantnice 
170+600 

Pečovatelská služba 55 
Denní stacionáře a centra denních služeb 10 

Požární ochrana  - dobrovolná část, výjezdová jednotka -PHM, opravy, energie, 
revize, školení + HZ Žíželeves + PD HZ Hořiněves přístavba 

150+500 
+100 

Ochrana obyvatelstva – Nespecifikovatelné rezervy 50 

Zastupitelstva obcí 1250 

Činnost místní správy (vnitřní činnost samotného OÚ) 1600 

Ostatní finanční operace-daně za obec + DPH 550 
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 13 



  

Celkem 
23581 
 

 
 
 
Rekapitulace: 
 
Příjmy : 13.255.800,- Kč 

Výdaje:  23.581.000,- Kč   
Rozdíl : - 10.325.200,- Kč 
 
 
 
Rozdíl mezi příjmy a výdaji je kryt zapojením zůstatku minulých let. 
 
 
 

 

 

 

V Hořiněvsi dne 28.12.2017 

 

 

        Jana Kuthanová 

        Starostka obce 

 

 

 

Vyvěšeno: 28.12.2018 
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