
Obec Radošovice - pln�ní rozpo�tu za rok 2004 - v tis. K�                        
                                                                                
                                                   rozpo�et   skute�nost        
                                                                                
p�íjmy:                                                                         
da� z p�íjmu fyz. osob ze závislé �innosti           650,00       762.06        
da� z p�íjmu fyz. osob ze sam. výd�l.�innosti        201,00        98.22        
da� z p�íjmu fyz. osob z kapit. výnos�                43,00        40,85        
da� z p�íjmu právnických osob                        661,00       718,61        
DPH                                                  983,00     1.029,50        
správní poplatky                                       1,00         0,80        
                                                                                
ostatní dan� a poplatky                                                         
poplatek za likvidaci PDO                            190,00       192,69        
poplatek ze ps�                                        6,00         6,78        
                                                                                
výlu�né da�ové p�íjmy                                                           
da� z nemovitostí                                    851,00       912,12        
                                                                                
                                                                                
p�ijaté dotace                                                                  
neinvesti�ní dotace                                  299.26      291,19         
investi�ní dotace                                  6.496,36    6.496,36         
                                                                                
ostatní p�íjmy dle paragraf�                                                    
1031 - p�stební �innost                                8,55        8,55         
2310 - pitná voda                                                  2,75         
2339 - záležitosti vodních tok�                       14,00       14,42         
3319 - kultura                                                     5.96         
3639 - komunální služby a územní rozvoj                1,58        1,58         
6171 - �innost místní správy                          86,88       53,04         
6310 - obecné p�íjmy z úrok�                          45,00       86,77         
                                                                                
p�íjmy celkem                                     10.537,63   10.722,25         
                                                                                
                                                                                
výdaje:                                                                         
                                                                                
1031 - p�stební �innost                               11,00       10,58         
2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací      127,00      169,28         
2221 - silni�ní doprava                               33,73       33,73         
2310 - pitná voda                                     19,00       13,51         
2321 - odvád�ní a �išt�ní odpadních vod               70,00       63,76         
2339 - záležitosti vodních tok�                        4,00        3,93         
3113 - základní školy                                240,00      238,72         
3222 - obnova kulturních památek                      59,00       59,00         
3314 - knihovnické �innosti                            4,50        3,37         
3319 - kultura                                       286,00      235,25         
3419 - t�lovýchova                                    38,60       38,56         
3421 - zájmová �innost a rekreace                     21,40       20,99         
3631 - ve�. osv�tlení                                170,00      107,29         
3636 - územní rozvoj                                 100,00       59,54         
3722 - nakládání s odpady                            514,00      414,04         
3744 - protierozní a protipov. ochrana             2.758,06    2.351,89         
3745 - pé�e o vzhled obcí a ve�. zele�               102,50      100,79         
4314 - pe�ovatelská služba                            49,00       48,52         
6112 - zastupitelské orgány                          130,00      128,76         
6115 - volby do zastupitelstev ÚSC                    45,50       45,24         
6117 - volby do EP                                    58,50       58,16         
6171 - regionální a místní správa                    831,20      734,82         
                                                                                
výdaje celkem                                      6.672,99     4.939,73        
                                                                                
                                                                                
komentá�:                                                                       
obdržené neinvesti�ní dotace v tis. K�:                                         
volby do ÚSC            60,00                                                   
volby do EP             52,00                                                   



výkon státní správy      7,00                                                   
obnova movitých kult. památek    35,00                                          
oprava hrází           109,00                                                   
                                                                                
obdržené investi�ní dotace v tis. K�:                                           
grant krajského ú�adu -   protipovod�ová opat�ení  1.268,29                     
                                                                                
                                                                                
Stavy ú�t� v K�:                                                                
                                k 1. lednu 2004       k 31.prosinci 2004        
ZBÚ vedený u �S a.s. Strakonice    1,532.414,07         2,512.835,50            
termínovaný vklad u KB Strakonice  2,030.351,51         2,053.550,04            
ú�et divident u �S a.s. Strakonice    40.732,80            40.732,80            
                                                                                
majetkové ú�ty v K�:                                                            
018 - SW                                                   40.531,-             
019 - nehnotný majetek                                    187.200,-             
021 - budovy, haly, stavby                             24,463.237,11            
022 - soubor movitých v�cí                                968.522,50            
028 - drobný hmotný majetek                               374.828,23            
031 - pozemky                                           4,573.001,-             
042 - nedokon�ené investice                                 4.998,-             
069 - finan�ní investice                                  198.000,-             
závazky                                                    47.031,-             
pohledávky                                                  4.952,-              


