Příloha č. 1 k usnesení 7/2011 zastupitelstva obce Popovice

Změna č.5 rozpočtu obce Popovice pro rok 2011
Příjmy:
Daňové příjmy

8.077

Nedaňové příjmy

959,3

Přijaté dotace

419,7

Pří j my cel k e m:

9. 45 6 t i s.

Výdaje:
1031 Pěstební činnost

162

2143 Cestovní ruch

22

(služby – 25tis.)
2212 Silnice

3.750

(opravy -59tis., služby + 14tis.)
2219 Ost. záležitosti pozem. komunikací

107

(služby – 10 tis., opravy, udržování – 14,5 tis., stavby -8,5 tis.)
2221 Provoz veřejné silniční dopravy (dopravní obslužnost – příspěvek Zl. kraj)

74

2310 Pitná voda

35

( prodl. vodovod + 35tis. )
2321 Odvádění a čištění odpadních vod

259

(stavby – 52tis.)
3113 Základní školy

1.753

(opravy a udržování – 81tis., neinv. transfery – dojíždějící žáci - 82tis., přísp. PO + 11)
3314 Činnosti knihovnické

40

(služby knihovny, akce pro děti, nákup knih, předplatné časopisů)
3319 Kultura

628

( světla hlavní sál + 85tis., Slovník + 12tis. )
3326 Péče o kult. dědictví

140

3329 Ostatní záležit.ochrany památek a péče o kulturní dědictví

20

3349 Zpravodaj

27

( redakční činnost.grafika,tisk,distribuce – 5 tis. )
3399 Ostatní záležitosti kultury – kulturní akce obce
3419 Ost. tělových. činnost

60
181

( drobný hmotný dlouhod. majetek – 4 tis. )
3429 Ost. zájmová činnost a rekreace
3543 Pomoc zdravotně postiženým
3631 Veřejné osvětlení – el. energie, opravy

60
5
250

3632 Pohřebnictví

9

( služby – 15tis. )
3635 Územní plánování

_5

( služby + 5tis. )
3636 Územní rozvoj

3,3

3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazený

475

(materiál -5tis., opravy -15tis., pozemky + 10tis.)
3699 Ostatní záležitosti bydlení, kom. služeb a úz. rozvoje

440

(stavby - prodloužení inž. sítí lokalita Nad Vinohrady – 260tis. )
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů

40

3722 Sběr a svoz komunálních odpadů

573

( provoz sb. dvoru, kontejn., poplenice + 5 tis. )
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů – plasty, papír, sklo
3745 Péče o vzhled obce a veř. zeleň

60
727

(materiál – 20 tis.,pojistné, platy – 106 tis.,služby – 6 tis., fréza – 35tis. )
4359 Oblast soc. péče - rozvoz obědů důch., setk. seniorů, živ. jubilea občanů
5519 Požární ochrana

165
6

6112 Zastupitelstva obcí

917

(odměny – 40tis. )
6149 Ostatní všeobecná vnitřní správa jinde nezařazená

5,7

(Sčítání lidu,domů,bytů )
6171 Činnost místní správy

1.253

(majetek – 6tis, plyn – 15tis., elektřina – 39tis., materiál – 20tis.)
6310 Obecné příjmy a výdaje z fin. operací
6399 Ostatní finanční operace ( DPPO )
6402 Finanční vypořádání minulých let (vratky voleb)
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené

12
104,9
10,8
1.055

(služby – 10tis.)
V ý daje cel ke m:

1 3. 43 4, 7 ti s.

Fi na nco vá ní :
8123 Dlouhodobě přijaté půjč. prostředky (dofinanc. III.etapy střelnice)
8115 Změna stavu prostředků na účtech (financování z rezervy)

V Popovicích dne 27. 12. 2011

Vyvěšeno: 28. 12. 2011

Sejmuto: 13. 1. 2012

+ 3.785,4
- 193,3

