
7fn *s0

Cestovní ructl

va kon.luná|nlch komunikaci
rráy za siuŽLty oci obyvate|

Porizeni a opraw kornuná|nÍch komunikaci

ťíirnv z financniho vvpCIrádánl

ríírnv z financniho vvooÍa*dáni

pronajem tě|ocvlČny
odvod z adprsu Z$ a 1 01Ď ilCIc

pr[my od obyvatei

ríirnv od obvvate|

220 000
pťurny od obyvatet

nÍiem z rek|am

8$3 fi00
prouČtovan í piíjrn u táboiiŠtě
|llátemné a ooÍistné Cihelna

1 3 s0? ofrÚ

sluŽbY spo'iené s l*ydíením
nálemně z SED ťviz financovani +

predpis plateb cjo FO a FSO
predpis nájemného

r.láiernné z ne

Veneiné osvét|ení

Fohfebnictvi
pr$i"í]y Ůd Obyvetei



363s Komuná|ní s|užbv 3 7{r2 80CI

pr*ná'igrm pozenrÍ<Ů 3$fr ffi

nrcdeiCICIxsíŤtkŮ 1300 *

z&w*xt' invggt rxq$ví $tudánecká 1sÉ &#*

06*stní píonálffly 930 SSe
pťíimv z paíkovacích automatťl a voÍein:Ích WC 350 000

oiíimv z pronáimu tepe|ného zatlzenÍ (Monte) 620 000

3690 LJbytovna {2$ 00s
náiemné 120 00c

3Y22 $bér a gvoz ktx'tt*lnáíníc*t odpadťt sils $$&
pťiiem z technickiÍch glu*eb 12C CI00

zÚč*ovate|né piíimy za dovgz z RD 500 00CI

3't23 Sběr a gvol o8tatních odpadťr

372e Vlutívání a angs &w mí n n:*'ch odpadťl

37?5 Vrru*|v*n i a zno&kodťtmwánÍ kom u ná| n|ch od poď t} 7$&
pfiirny z poskytovánj sluŽeb 7s 00Ú

3726 VvužÍváni a znešltodťtovánÍ offitn|ch odpadr} í5 000

nÍfimv od obwate| 15 000

3727 Prryvpncg vznitu CIď #t} s sss
pŤíirny z poskytování sluŽeb 5 0r0

3746 Vgfeiná zeleil

11?x t}ávky pomogiv hmotfié nouzi

43sÍ Počovatglská služb* í10 m0
a pečovatg|ské eluŽby 11CI CIo$

435$ 0seeM'{ miluŽby *ocú&Úm{ {$Ú t}&&

o seniorv {ob u ffS}

531í Beepečnogt a veíginÝ pcfádgk í70 0s0
pÍíinnv z pokt"lt' 170 0s0

5399 Piiirny epoienÓ s odchytona psť,

s5Ía p rnÍ ochrana dsffiM

811Ž pitBlstvr

6í7t pl$ní $práVy í21 000

of$imy *i správy domti 111 000

uťíirnv gd obwate| 10 000

63t0 #b*cnÓ pffiÍŤly g finanÓn&c.h opelac{ 80e
Ú áEy s0 0fi&

s3zCI potr ní malgtku

6rt{!2 Ffiimy z Íinančního vypoÍádání minu|fch let

6409 3účtováni pňíirn rnirru{Ých lgt

sB|átky púiček ce|trgm 3SS 500

ďmF 102 #

dw ffiffits 220 &



do rozooÓtu mésta 33 500

Dotace - celkem 3 550 700
na státní snrávr.l 3 240 700

na Školství - bude doplněno RZ
na eÍoiíádětící Žákv 310 S00

Daně a poplatkY ce|kem 23 880 000
dan z prijmu ee xávlslé ctnnostt 4.660 000
daii z pťíjrnu lzickfch osoo s50 000
danz pri1mu právnickyich osob 4 780 000
daĚ z kapÍtálovÝch vÝnosŮ 370 000
dan z pĚidané hodnoty 9 410 000
dan z nemovrtosti 2 300 000
správnl pop|atky 50CI 00CI

ooplatek ze psu s0 000
pobytove poplatky 200 n00

za uŽívání veťeinÉho pr'ostrafi stvi 150 000
poplatek u pt"ovozu hracích autornat|l 4G0 oo0

odvoo z vtÍtěŽku vÝherní*h hracich aUtomatu i00 000

KONSOLIDOVANE PRIJMY 52 673 700

Fríimy z pievod mezi Úcty 2 232 S0o
na uvěrovy ucet z Úctu VH MěU na sp|átku uvéru 32 b.1 i 057 000
na učet FRB (sp|átkv pŮiĎek mésta) 558 50CI

na BěŽnii uČet ze sociá|níhn fondt,* 117000
pťíjnry fondu - fond oprav (32 b.t } 106 000
príimy fondŮ _ ťond správce obiekÍu {32 b.i, 'r9 000
prurny fondu * stlciá|ní fond _ z mezd 320 000
pŤíimy fondťt . fond Úpravy zevnějŠku (FUz\ 55 000

PŘIJMY CELKEM $4 906 200

F l ť.lA[\lcoVAN l P RI J MoVÉ I 845 900
81 23 pťeklenovací Úvir viz $ 2Í43 2 5Ú0 0o0

8't 15
PouŽití prostiedkÚ z minu|!ch |et pied zučtovanÍm
tunstrc" stezky R.ading - Radvanov

2 050 000

81 15 rezerva na sociá|ní dávky viz $417x 350 000

8127 prodei cennych paplru 2 450 000
E1 15 PouĚitízdrojŮ x minulfch let 2 495 900



& ffiff!eákfi text

1 03$ Lrymrt* hogpedárstvj &s &0Ú

{fien#frtni srvllouva 4& &*CI

13 Ůs0

*an z $s{-Í]ávlto$t,i 24 fifi0

2143 fresť#vffii r[,ích 6 s7Ú &fr$

n á k Li í',*, j'* t.:|){"; 2fi# ilfi0

{nvgstlc* R&ÚVanoV * l{*cl;r:g . {jli J ť]l1 " fr.at< č,LJ 4 m00 Ůfifi

N,}ák*p: *1uáebŮpatxís* s;tgxNa 1{ 7Ů ŮÚa

2R12 smr vm teelnrr'lná|nÍch $qnnmunikac; m6x #s$

rrxdv * q:dvody s4E SSn

provoeír' vltxa1e 220 CI*O

ínvegtice - *íp*va radJlcl* 1 ÚCI *0Ú

2Ž21 Poýí ni a opravy kei umátnicÍt konruniícacl fr Ž4d.i}0$

1*vest;c* - b*a*ani<ilovs vsitlpv 7&Ů *Ofi

inv*ntícm ' chodník u Čp. 120 a0 0fi0

sprÉVy rnistní*ťt kornufl tisacl 1 fr0# Ů0il

cj*pravní žfie*t}ili a zruťrzunl 350 $fifl

ť]&,í*ť]1ne 24 A#0

23"tfi ffita"u& voďa I '! 13 #fiffi

vv ůat* t" Ť lnant.níhŮ VypŮr'lden ffix3 il{}Ů

CIí}re\ly a ul*rzmvá*i 1 *0 fiOfi

siu*bv s0 tr##

trruvegÍá*e . voeieilent u apravr:y v*c1t 3$CI nsŮ

2321 ffidpa*{nr vodv 1 4Ř4 *$fi

vyda1m r frngn*ního vypCIťád*nl 784 {)*Ů

CIpráVy a udn*ba 54s c*Ů

lnv*gti*e - vvÚstĎrrl }cana{ixac* Kyselgv 7n flnn

nájernn* {mknio6l*ky ryhní}<) 25 000

3{ 13 $k*fistvi celkern s 31A S*fi

rnzdv g *ďvodv - t#io*vÍc*a 35 ffO#

iliáce rna p,e,'*z Zs a M$ vc. ndptsÚ n*rnilVí{o$tí s 138 0frCI

ffir:t;x*e fia rnb-*st:*e J4il ffiŮ{)

*14 a Kiner Ž&7 xffiffi

ffiťflV fi fifl'V*{ly e4 2*Ú

gflQ x* i37 0e0

s lt"lŽby 7$ fififr

materl&ío'u* vy#a1e i**

ss14 Kni{"rqxvmx 5É& fiss
rnuďv *e il#V**v 28ffi *Ůú

pr*v*amr vy*a)* 302 Ů00

331 S M&KX 2"lmffi 0$ff

nrx#v * fiďVCI*y 7sŮ CIŮŮ

#neí.ffi}a 14.1 fr{)*

7S9 il#{)

nrat*rjáiová l.lydaje a udrtha 4ŮÚ *Ůfi

339S spsx r03 sm#

vyciale na cinnost. 1 Ů3 r0Ů

34{ & T&lapv*nh*va s sffiá 400

mstaní vÝtj;*je y-.F\l mirz' i*t ita*:oť'i pl"oilct*van; e*Ů *Ůu

TJ ffiynamr: 1 S* ililO



ffiá-|lv [ub g dní rnm ton. !gl[t 30 0s0
dětská záimová áinnost + $port 100 @0
nái6m a pojlstka Oiheine 2 40&
lnvestice - rekonstrukc* soctáiního zaťízen{ 1 100 0CI0

ínvestice - pbcha pro opott a odpočinek 1 á50 000

36í2 Bytové hoepodářství s455 fiXt
sluŽbv snsi@né s bvd|ením 5 620 000
investicť {t/Ýtah DPs) 1 300 006
lnvostiee (vfnn&na okem Čp'263) p00 0s*
správa brttovéltg tondu 't s3s

30ís í{w r hogpodá í 695 7
nák|ady na zák|adnÍ qr*voz s95 700
investice {rokonstrukoe &. 1 S4}

36,$'! Wgťoi CItvĎt$wgli 1 í60 000
nekonstrukce V0 Studánecká 250 000
ruáktadv na ráki ní p v#z s00 0CIfi

36?2 Fahbbnictví 994 m0
$prew a udÉba 7S0 000
rnzdy a odvody správce 173 500
n*kladv na zákámdnl p č s0 $CIfi

363e Komunální s|uŽby 3628W
mzdy a odvodv $30 CI00

materiála drŽba 60 000
zápgčet lnvggti park išt& udánoeká x82
soomefrické p|ány' zna|ecké pgeudky 150 000
kolky+daněa p|atkv 60 00CI

36SS ostatni epráva v oblagti bydleni 439 400
r]rg|cv x věru {ieŽ b'i'} - $t 433 406

36SS {lbytovrra B7't 600
mzdv e odvody 122 500
míCIVou a držha 249 0s0

3722 sběr a gvoz kornuná|mÍch sdpad 3 {140 300
m*čtovet*lné nilg{bv T& Kap|i
rnzdy a odvody 947 306
nrovoznÍ nákíadv tachnickÝch s|u'eb rněsta 793 000
f;nvggti . univercá|nístroj rta selaní, t}klid g pasyp s00 OCIffi

072& &hár a n{ghl odpaďg}

rnzdv a odvodv

37t4 svtlžÍr*nl a znoškod*ování nebezpgčnÝch odpadťt 30 0s0
30 000

3?25 VYutÍvání a apškodfiování komunálnÍch odoadťl 285 000
rnxdv m mdvody 30 000
provoznítrÝdale 255 000

372S Vvužfváytí a znaskodĚovánÍ ostatních odnmďŮ #, u13?8&
áfivestlce. l" Btapa sběnného dvora 2 500 000
rwzdv a odwodv 184 7S0

zák|adní provoz sirěrneho dvora 129 000

3?Ž7 P rovgrrcg rr:n íkr.l odpadŮ 3$ 0Ů&

rnzdv a odvodv 30 000
prov*zmí vÝdgiqn $ oCIs



374S Vg u* ígťl "$ 28s í00
rnzdv a orlvody 829 1CIo

provozni vrldaie 46Ů 0s0

4t7x $ávky pollcociv frmetné nouai 350 CI00
dávky l v hgn nŮuz,t {?Í12 x pÉsdpoki. fďÍ]í'}o fozp$&',' detes$ MF$V} pťesbéánr 7
ul Řaym 350 0

{351 Pečovate|ská s|uŽba sos 0CI0

ťfiedv & odvodv &28 S00
enBrgte, provozní vfda1e 80 000

4SS9 $statní g|užbv Eociální péče 708 000
potraviny 250 0s0
mzdv a odvudv 443 CI

provozni vÍ'daje 15 000

63{1 8lgxp*čnomt a wsroií$'* $oÍádok { 504 &10

rnzdv e sdvodv Ť 302 s00
pro\Í níwÍdale & preven 282 000

$390 VÚdafio sooiené 3 o@Ch'ffgfin osť| 4 080
mater,iá|ov* vÝdala a pr$v*ťlc6 4 S00

8$,l2 ffiotá { ochranxa. -JffiDt{ e88 SO{r

mzdy a odvody 220 ffiA
8CI $00

provozníqřdaie 53A 000

ďrobn,Í d|ouhodobÝ' nqaiete$< 50 000

6112 Í 34{' 000
$dmény, dghody, odvody 1 Žs0000
ěkoienj 10 000
ostatnÍ vÝdaie 40 000

6'!71 Činnoot migtni soráw 1í 470 tr'o
mzdy zarněstnangŮ vniťni spíávY a ffio ĎoCI

mzdv zaměstnancŮ státni gprávv 2 &d8 000
dohodv a dary 1A{ S00
mdvMv x rnoad 1 828 000
nnateriá|ové vÝdaie a drobnÝ d|ouhodobÝ maiets.( 360 000
Eneroie a PFIM s15 Ů00

sluŽby 1 480 000
oDreYY a Ůdržba 370 00CI

investiční p iě|tv z FRB 600 000
rteifivestil$í pŮlČky ee sp 14S Sofr

neinvesliě'?í transíonv ze sF í20 fi00
ostatní nákupy včetně ČerpánÍ FUZ 125 fr00

ogte{ť{í tra*gťerv vče{n& pep8átk 105 &00

odvEÉv za ngplněnl povinností zaméstnávánÍ ZP 8s 000

63"10 oboenl ďa|g a finančmích oparaoí 430 000
Dané a poplatkv 430 000

b320 Foiišfání 370 ffiO
po;iš *ímaietku 370 000

ffioa VÚdaie z finančnÍho wpoÍádání minu|Ých |ď
Vol
sociá|nídávky (bude {Jprav' rozpočt, změnou)

&*09 Zričtován{ vÝdaiŮ rrrinutÝch lot



KONSOLIDOVANE VYDAJE 6í 79g 600

6330 VÝdaie z prevodŮ mozi tičty 2 232 500
z briŽného ÚČtu * na ulet SF 320 CISo

z ÚČtu VHMěLJ na uvěrovÝ uČ*t 1 057 000
u uČtu VHMěU na ÚČet fondu oorav 106 000
u ultl.t VHMěU na učet fondu správce obiektu 19 000
u učtu VldMěU na uÓet FftB _ splátlty pŮicek 558 500
z běŽnÓho uitu * na ťičet FUZ 55 000
ze sooiálního fondu na běžny uČet 117000

yÍDAJE cE|-KEM 64 032 1oCI

FINANCOVANI VYDAJOVE 720 000
sp|átky 1isttny uvěru na 32 b.1 720 000

zaFV

za F0

Eva Mašta|íilová

Paedon ts|anka Mikulovtí

Radlca Francová

F1ana Erhartová

Schvá|eno uM dne 21'12'2009

L


