
Třídy Výdaje v tis. Kč
Schválený 

rozpočet 2023

Třída 5 Neinvestiční výdaje celkem 32179

1014 psí útulek - poplatky za umístění psů 30

1032 lesní hospodářství 500

2212 silnice a zimní údržba, opravy komunikací, 3000

2219 údržba a opravy  cyklostezky a mostů 500

2292 dotace veřejné silniční dopravě, transfer kraji 188

2310 pitná voda 1400

2321 odvádění a čistění odpadních  -  studie 85

2333 úprava drobných vodních toků 100

3113 základní škola a mateřská škola 4200

3313 letní kino 34

3314 knihovna 220

3316 vydání publikace Dolní Bečva v proměnách času 90

3319 kronika 130

3326 péče a obnova památníků 200

3349 sdělovací prostředky zpravodaj, rozhlas 200

3392 stará škola 350

3399 sbor pro občanské záležitosti 220

3412 provozování sportstadionu včetně ubytování 250

3419 činnost komise školské a jiné výdaje 220

3419 individuální  dotace  na základě veřejnoprávních smluv  600

3511 činnost ordinací praktických lékařů 250

3612 bytový fond 120

3613 nebytový fond  160

3631 veřejné osvětlení 1700

3632 pohřebnictví a sadové úpravy hřbitova 70

3635  územní plánování 420

3636 příspěvky mikroregionům,  provoz bytového domu 494

3699 ostatní záležitosti komunálních služeb 15

3721, 3722, 3723, 3726  sběr a svoz odpadu 3900

3745 veřejná zeleň 2900

4349 Sociální pomoc občanům 40

5213 rezerva na krizová opatření  30

5512 protipožární ochrana 220

6112 místní zastupitelské orgány 3058

6115 volby do zastupitelstev obcí 0

6171 činnost místní správy a výdaje ze soc. Fondu 3900

6221humanitární zahraniční pomoc přímá 0

6310 úroky z úvěrů 1100

6399 ostatní finanční operace+ platba DPH státnímu rozpočtu  1285

6402 finanční  vypořádání 0

Třída 6 Kapitálové výdaje celkem 12492

2212  výstavbu komunikace na Rovni mezi Rozpitými 0

2212 rekonstrukce komunikace na Rovni mezi Rozpitými 0

2212 projektová dokumentace - nová komunikace na Rovni mezi Rozpitými 0

2212 , 3639 výkup pozemků  100

2212 zvýšení bezpečnosti dopravy 1617

2212 realizace  zklidnění dopravy na I 35 9860

2212 zbudování stanice pro silniční rychloměr na I/ 35 100

2212 projektová příprava parkoviště u mateřské školky 110

2219 ostatní záležitosti komunikací  - zpevněná plocha před budovou č.p. 184 85

2310 výměna vodovodního řádu - projektová příprava 100

3412 projektová příprava sporstadion 70

3631 projekt rekonstrukce veřejného osvětlení 0

3632 realizace  rozšíření hřbitova 0

3745 komunální technika 450

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 44671

Třída 8 Saldo příjmů a výdajů 5914

Financování -5914

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

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

8115 změna stavu na bankovních účtech -2914

Schválený rozpočet zveřejněn na elektronické úřední desce, na úřední desce a na webových 

stránkách obce Dolní Bečva dne 20.12.2022

Rozpočet byl schválen zastupitelstvem obce dne 19.12.2022 č.j. 2/12/2022 ZO-U


