Rozpočet obce Popovice pro rok 2009
Příjmy:
Daňové příjmy .............................................................. 7.908,5
Nedaňové příjmy ...........................................................

769

Přijaté dotace .................................................................

125,6

----------------------------------------------------------------------------Pří jmy celk em:
8. 80 3, 1
Výdaje:
1031 Pěstební činnost – vých. zásahy v les. porostech, úprava lesních cest .................... 50
2143 Cestovní ruch – čl. příspěvky Mikroregionu Dolní Poolšaví .................................. 16,2
2212 Silnice – sečení příkop, opravy, udržování MK ...................................................... 25
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací ............................................................ 400
2221 Provoz veřejné silniční dopravy – dopravní obslužnost .......................................... 55
3113 Základní školy – provoz, opravy, úhrada nákl. na dojíždějící žáky......................1.460
3314 Činnosti knihovnické – provoz, nákup knih, akce pro děti....................................... 42
3319 Kultura – provoz KD, opravy - fasáda, dotace obč. sdruž...................................... 639
3326 Péče o kult. dědictví – oprava pam. míst. význ, .................................................... 115
3349 Zpravodaj – redakční činnost, grafika, tisk, distribuce.......................................... 45
3399 Ostatní záležitosti kultury – kulturní akce obce – ježíškova dílna, hody .............. 55
3419 Ost. tělových. činnost – činnost TJ, opravy, ......................................................... 160
3543 Pomoc zdravotně postiženým ................................................................................

2,5

3631 Veřejné osvětlení – el. energie, opravy ................................................................ 210
3632 Pohřebnictví – správce hřbitova, údržba, opravy .....................................................23
3635 Územní plánování – 2. etapa zpracování ÚP obce Popovice ................................ 180
3636 Územní rozvoj........................................................................................................

3,3

3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů ......................................................................... 55
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů – provoz sb. dvoru, kontejnery, popelnice....... 608
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů – plasty, papír, sklo ................................................ 80
3745 Péče o vzhled obce a veř. zeleň – údržba po obci, pohonné hmoty........................401
4359 Oblast soc. péče - rozvoz obědů důch., setk. seniorů, živ. jubilea občanů............ 169,5
5519 Požární ochrana ...................................................................................................... 11,5
6112 Zastupitelstva obcí ............................................................................................

928

6171 Činnost místní správy – provoz obecního úřadu, energie, služby .................... 1.159
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Vý da je celk em:
6. 89 3
Rezerva 1.910.100,- bude využita na obnovu budovy obecního úřadu, rekonstrukci kuchyně
MŠ a na nutné neplánované opravy.
V Popovicích dne 22. prosince 2008

