
Třídy Výdaje Návrh rozpočtu 2017

Třída 5 Neinvestiční výdaje celkem 17813

1032 lesní hospodářství 366

2212 silnice a zimní údržba, opravy komunikací, příspěvek  na opravu mostu studie I 35 1617

2219 údržba cyklostezky,  50

2221 dotace veřejné silniční dopravě 191

2310 pitná voda 1154

2321  geometrická zaměření pro trasu kanalizačních tras 105

2333 úprava drobných vodních toků 20

3113 základní škola a mateřská škola 2941

3314 knihovna 164

3319 kronika 53

3349 sdělovací prostředky zpravodaj, rozhlas, Spektrum Rožnovska 100

3392 stará škola 320

3399 SPOZ, příspěvek na zájezd starším spoluobčanům, ostatní   činnosti 117

3412 provozování sportstadionu včetně ubytování 250

3419 činnost komise školské a ocenění sportovců, 116

3419 individuální  dotace  na základě veřejnoprávních smluv 431

3612 bytový fond 30

3613 zdravotní středisko a opravy a udržování drobná provozovna 187

3631 veřejné osvětlení 555

3632 pohřebnictví 60

3635 územní studie 49

3636 příspěvky mikroregionům, provoz bytového domu 295

3639 Mikroregion Vsetínsko – příspěvek ISPA čistá řeka Bečva 227

3699 Provoz veřejného WC 6

3721, 3722, 3723 sběr a svoz odpadu 2060

3745 veřejná zeleň 902

4349 Sociální pomoc občanům 40

5212  Řešení krizových situací 25

5512 protipožární ochrana 150

6112 místní zastupitelské orgány 1848

6171 činnost místní správy a výdaje ze soc. Fondu 2920

6310 úroky z úvěrů 256

6409 ostatní činnosti jidne nezařazené 8

6399 platba daní státnímu rozpočtu (DPH) 200

Třída 6 Kapitálové výdaje celkem 6287

2212 projekt na výstavbu komunikace na Rovni mezi Rozpitými 133

2219 nová svodidla cyklostezka 50

2310 realizace vodovodu na Rovni mezi Rozpitými a projekt na obnovu 573

2321 projektová příprava kanalizačních stok  a realizace kanalizace u OÚ 1335

3314 projektová dokumentace - nová knihovna  50

3392 projektová příprava zateplení budovy a bezb. vstupu  č.p. 184 191

3349 protipovodňová opatření - vlastní spoluúčast 933

3412 dovybavení sportovního areálu 2066

3631 projekt prodloužení veřejného osvětlení U Tabulí a ke sport. areálu 62

3632 projektová příprava - rozšíření hřbitova 110

3722 projektová dokumentace sběrný dvůr 360

6171 rekonstrukce topení Obecní úřad 424

Rozpočtové výdaje celkem 24100
Třída 8 Saldo příjmů a výdajů 3970

Financování -3970

8124 splátka úvěru KB – komunikace -408

8124 splátka úvěru SFRB -58

8124 splátka úvěru - bytový dům č.p. 658 -1800

součet ř. 45-47 dluhová služba celkem -2266

8115 změna stavu na bankovních účtech -1704

Rozpočet zveřejněn na úřední desce a v elektronické podobě dne 2.2.2016

Rozpočet schválen v zastupitelstvu obce dne 

Rozpočet sejmut z úřední desky dne 

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

tel. 571620211


