
Třídy Výdaje v tis. Kč

Schválený 

rozpočet  

na rok 2022

Třída 5 Neinvestiční výdaje celkem 25252

1014 psí útulek - poplatky za umístění psů 30

1032 lesní hospodářství 500

2212 silnice a zimní údržba, opravy komunikací, 2000

2219 údržba a opravy  cyklostezky 130

2292 dotace veřejné silniční dopravě, transfer kraji 188

2310 pitná voda 1400

2321 odvádění a čistění odpadních vod 15

2333 úprava drobných vodních toků 20

3113 základní škola a mateřská škola 3845

3313 letní kino 34

3314 knihovna 185

3319 kronika 110

3349 sdělovací prostředky zpravodaj, rozhlas 85

3392 stará škola 290

3399 sbor pro občanské záležitosti 200

3412 provozování sportstadionu včetně ubytování 250

3419 činnost komise školské a jiné výdaje 200

3419 individuální  dotace  na základě veřejnoprávních smluv  590

3511 činnost ordinací praktických lékařů 180

3612 bytový fond 80

3613 provoz nebytového hospodářství  115

3631 veřejné osvětlení 900

3632 pohřebnictví a sadové úpravy hřbitova 100

3636 příspěvky mikroregionům,  provoz bytového domu 444

3699 provoz veřejného WC 1

3721, 3722, 3723 sběr a svoz odpadu 3120

3745 veřejná zeleň 2460

4349 Sociální pomoc občanům 40

5213 rezerva na krizová opatření  80

5269  živelní pohroma jižní Morava dar 0

5512 protipožární ochrana 200

6112 místní zastupitelské orgány 2950

6114 volby do parlamentu ČR 0

6171 činnost místní správy a výdaje ze soc. Fondu 3260

6310 úroky z úvěrů 850

6399 ostatní finanční operace+ platba DPH státnímu rozpočtu  400

Třída 6 Kapitálové výdaje celkem 6333

2212  výstavbu komunikace na Rovni mezi Rozpitými 2162

2212 rekonstrukce komunikace na Rovni mezi Rozpitými 0

2212 projektová dokumentace k rekonstrukci místní komunikace v centru obce 0

2212 projektová dokumentace - nová komunikace na Rovni mezi Rozpitými 325

2212 výkup pozemků  0

2212 projektová dokumentace autobusová zastávka u základní školy 0

2212 realizace  zklidnění dopravy na I 35 1480

2212 zbudování stanice pro silniční rychloměr na I/ 35 0

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

2310 dokončení  prodloužení vodovodních  řádů a přeložka vodovodu 0

2321 realizace splaškové kanalizace 0

3113 investiční transfer příspěvkové organizaci 0

3632 realizace  rozšíření hřbitova,kolumbarium 2021 2366

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 31585

Třída 8 Saldo příjmů a výdajů 3489

Financování -3489

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

8124 splátka úvěru KB a.s.  - splašková kanalizace -1200

8123 přijatý úvěr na realizaci splaškové kanalizace 0

8115 změna stavu na bankovních účtech -489

Rozpočet byl schválený zastupitelstvem obce dne 15.12. 2021 č.j. 16/12/2021 ZO-U

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


