Příloha č. 2 usnesení 2/2010 zastupitelstva obce Popovice

Rozpočet obce Popovice pro rok 2011
Příjmy:
Daňové příjmy

7.180,5

Nedaňové příjmy

1.124,8

Přijaté dotace
Pří jmy celk em:

305
8.610,3 tis.

Výdaje:
1031 Pěstební činnost

140

(výchovné zásahy v porostech, mýtní těžba, zalesňování, Šibenky)
2143 Cestovní ruch – čl. příspěvky Mikroregionu Dolní Poolšaví

47

(členský příspěvek MR DP, propagační materiál obce)
2212 Silnice

5.155

(sečení příkop, odvodnění Havale, ul. 1.máje, rekonstrukce MK Díly)
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací

70

(drobné opravy MK, projekt cyklostezky)
2221 Provoz veřejné silniční dopravy (dopravní obslužnost – příspěvek Zl. kraj)
2321 Odvádění a čištění odpadních vod

74
220

(projektová dokumentace pro stavební povolení přivaděč OV)
3113 Základní školy – provoz, opravy, úhrada nákl. na dojíždějící žáky

1.890

(opravy: ZŠ-kotel, výměna oken, MŠ-dlažba sklep, boční vchod, klempířské práce 700,
příspěvek na dojíždějící žáky 240, provoz ZŠ a MŠ 950)
3314 Činnosti knihovnické – provoz, nákup knih, akce pro děti

35

(služby knihovny, akce pro děti, nákup knih, předplatné časopisů)
3319 Kultura – provoz KD, drobné opravy, dotace obč. sdruž.

490

(údržba KD, provoz, energie, pořízení stolů do KD, dovybavení kuchyně,
dotace Klub žen 15, Popovjánek 10, SPOT 10, Myslivecké sdružení 15)
3326 Péče o kult. dědictví – oprava pam. míst. význ

100

Revize po obnově – Horní kříž, památník 1.sv.válka, restaurování sochy sv. Jana, terénní
úpravy Štočky, výkup pozemků pod kapličkou
3349 Zpravodaj – redakční činnost, grafika, tisk, distribuce

32

3399 Ostatní záležitosti kultury – kulturní akce obce

60

(materiál Ježíškova dílna, přísp. na stárky, pohoštění chasy, produkce DH na hody)
3419 Ost. tělových. činnost – činnost TJ, opravy
(dotace TJ 130, dofinancování úprav kabin 25 – dotace Nadace DKS)

155

3429 Ost. zájmová činnost a rekreace

60

(areál Amfík - pojištění majetku a revize dle zák.)
3543 Pomoc zdravotně postiženým

3

3631 Veřejné osvětlení – el. energie, opravy

250

3632 Pohřebnictví – správce hřbitova, údržba, opravy

24

3635 Územní plánování (studie zástavby lokalita Nad Vinohrady)

15

3636 Územní rozvoj

3,3

3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazený

485

(demolice a zabezpečení domu čp. 23)
3699 Ostatní záležitosti bydlení, kom. služeb a úz. rozvoje

700

(prodloužení inž. sítí lokalita Nad Vinohrady)
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů

40

3722 Sběr a svoz komunálních odpadů – provoz sb. dvoru, kontejn., popelnice

568

3723 Sběr a svoz ostatních odpadů – plasty, papír, sklo

60

3745 Péče o vzhled obce a veř. zeleň – údržba po obci, pohonné hmoty

630

(mzdy pracovníků údržby po obci, brigády, pohonné hmoty, opravy a údržba techniky)
4359 Oblast soc. péče - rozvoz obědů důch., setk. seniorů, živ. jubilea občanů

165

5519 Požární ochrana

6

(smluvní platby při zajišťování PO)
6112 Zastupitelstva obcí

957

(odměny zastupitelů obce)
6171 Činnost místní správy – provoz obecního úřadu, energie, služby

1.341

(platy zaměstnanců, režie OÚ, služby, poradenské služby, školení, prog. vybavení)
6310 Obecné příjmy a výdaje z fin. operací
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené

10
815

(odkoupení ½ nemovitosti slévárna JHP, zabezpečení této nemovitosti)
Výdaje celk em:

14.600,3 tis.

Fi n an cování :
8123 Dlouhodobě přijaté půjč. prostředky (dofinanc. III.etapy střelnice) - 3.785,4
8115 Změna stavu prostředků na účtech (financování z rezervy)

V Popovicích dne 27. prosince 2010
Vyvěšeno: 28. 12. 2010
Sňato:
13. 1. 2011

- 2.204,6

