
Třídy Výdaje 

Schválený 

rozpočet 

2020

Třída 5 Neinvestiční výdaje celkem 12239

1014 psí útulek - poplatky za umístění psů 60

1032 lesní hospodářství 400

2212 silnice a zimní údržba, opravy komunikací, příspěvek  na opravu mostu 2000

2219 údržba a opravy  cyklostezky 130

2292 dotace veřejné silniční dopravě, transfer kraji 194

2310 pitná voda 1150

2321 odvádění a čistění odpadních vod 15

2333 úprava drobných vodních toků 20

3113 základní škola a mateřská škola 3225

3313 letní kino 22

3314 knihovna 192

3319 kronika 82

3349 sdělovací prostředky zpravodaj, rozhlas 82

3392 stará škola 290

3399 SPOZ, finanční dar klubu seniorů , ostatní   činnosti 197

3412 provozování sportstadionu včetně ubytování 250

3419 činnost komise školské 200

3419 individuální  dotace  na základě veřejnoprávních smluv a finanční dary 574

3511 činnost ordinací praktických lékařů 200

3612 bytový fond 60

3613 provoz nebytového hospodářství  115

3631 veřejné osvětlení 555

3632 pohřebnictví a sadové úpravy hřbitova 621

3636 příspěvky mikroregionům,  provoz bytového domu 380

3639 Mikroregion Vsetínsko – příspěvek ISPA čistá řeka Bečva 0

3699 provoz veřejného WC 2

3721, 3722, 3723 sběr a svoz odpadu 2450

3745 veřejná zeleň 2300

4349 Sociální pomoc občanům 40

5213 rezerva na krizová opatření  25

5512 protipožární ochrana 200

6112 místní zastupitelské orgány 2340

6117 volby do Evropského parlamentu 0

6171 činnost místní správy a výdaje ze soc. Fondu 3260

6310 úroky z úvěrů 600

6399 platba daní státnímu rozpočtu vrácení DPH -10000

6402 finanční vypořádání minulých let 0

6409 ostatní činnosti jinde nezařazené 8

Třída 6 Kapitálové výdaje celkem 61424

2212 projekt na výstavbu komunikace na Rovni mezi Rozpitými 138

2212 projekt zklidnění dopravy na silnicic I35 0

2212 výkup pozemků na Rovni 0

2212 projektová dokumentace autobusová zastávka 50

2219 projekt stavební úpravy před budovou č.p. 184 0

2310 projektová dokumentace prodloužení vodovodního řádu , přeložka u MŠ 0

2310 realizace prodloužení vodovodních  řádů a přeložka vodovodu 3421

2310 nové oplocení jímacích studní 245

2321 projektová příprava splaškových  kanalizačních stok  0

2321 realizace splaškové kanalizace a obnova vodovodních řádů 6866 55455

3326  zhotovení betlému na náves 0

3392 informační tabule před budovu č.p. 184 0

3412 zateplení budovy sportstadionu 0

3429 projektová dokumentace pro stavební povolení Obecní knihovna 0

3511 projektová dokumentace k úpravě vstupu do zdravotního střediska 0

3612 vybavení bytu kuchynskou linkou 0

3613 zhotovení klimatizace cukrárna a kavárna 0

3631 veřejné osvětlení ke  sportovnímu  areálu a uvnitř něj 693

3632 realizace  rozšíření hřbitova 1422

3636 investiční transfer Mikroregion Rožnovsko 0

3722projektová dokumentace sběrné místo odpadu 0

6171 nákup multifunkční tiskárny 0

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 73663

Třída 8 Saldo příjmů a výdajů -38983

Financování 38983

8124 splátka úvěru SFRB -31

8124 splátka úvěru KB a.s.  - bytový dům č.p. 658 -1800

8123 přijatý úvěr na realizaci splaškové kanalizace 30000

8115 změna stavu na bankovních účtech 10814

Rozpočet obce na rok 2020 schválen zastupitelstvem obce dne 16.12. 2019 č.j. 7/12/2019ZO-U

Za rozpočet odpovídá Ing. Urbanovská Blanka ekonomka obce a správce rozpočtu

tel. 571620211


