
Daně a poplatky 34623,00

Splátky půjček od obyv.                                  7,00

Dotace ze SR – souhrnný dotační vztah 1350,10

Dotace od obcí na neinv. náklady PSL ,na činnost SDH Bor 32,00

Zemědělství a lesní hosp. - příjmy z pronájmu pozemků., za dřevo, sběr sur. 303,00

Vodní hospodářství – stočné 1600,00

Kultura, tělovýchova a zájmová činnost 660,00

Bytové hospodářství – nájmy, služby 2670,00

Nebytové hospodářství, nájmy, služby 510,00

Komunální služby – příjmy z prodeje majetku, pozemků,ost. 3402,00

Ochrana živ. prostř. – komunální odpad (tříděný) 211,60

Sociální péče - příjem peč. služba, důch., příjem za nájem v DPS 1600,00

Všeobecná veřejná správa – místní správa, SDH, pr. ochrana 210,00

Finanční operace – úroky přijaté 1,00

Fond rozvoje bydlení – splátky půjček, úroky 34,00

Celkem příjmy 47213,70

Přijatý úvěr na dostavbu odborných učeben ZŠ 9000,00

KONSOLIDOVANÉ PŘÍJMY CELKEM 56213,70

Zemědělství a les.hosp. - zalesnění, práce v lese 220,00

Vnitřní obchod, sl., cestovní ruch, propagace 410,50

Doprava - silnice, provoz silnič. dopravy 3785,00

Vodní hospodářství (kanalizace) 2985,00

Základní a mateřská škola (dost.a vybavení odb.učeben,příspěvek, ost.výdaje) 12770,00

Kultura – kino, MK, Sokolovna,muzeum, rozhlas, Zpravodaj, kulturní akce 2520,00

Tělovýchova a zájm. činnost - příspěvky, hřiště, dětská hřiště 2150,00

Bytové hospodářství 1299,10

Nebytové hospodářství 390,00

Veřejné osvětlení (rek. VO Č. Rybná, rek. VO Paseky) 2800,00

Ost.komunál.sl.a úz.rozvoj(hřbitovy,el.energ.,plyn,nák.pozemků, ÚP, TI Vyhlídka,Čechalova) 5738,00

Ochrana životního prostředí – sběr a svoz komunálních odpadů, veřejná zeleň 3570,00

Sociální péče – pečovatelská služba, ost soc. služby, provoz DPS 3390,00

Bezpečnost a pr. ochrana (police, SDH) 660,20

Všeobecná veřejná správa – zastupitelstvo, činnost místní správy 9316,70

Finanční operace – poj.majetku, služby peněž.ústavů, fin.vyp.,DPH,DPPO 2309,00

Fond rozvoje bydlení – poplatky 1,00

Celkem výdaje 54314,50

Splátky úvěrů 5513,50

KONSOLIDOVANÉ VÝDAJE CELKEM 59828,00

2020

Rozpočtové provizorium bylo sestaveno v souladu s pravidly rozpočtového provizoria schválenými

dne 18.12.2018 Zastupitelstvem Města Proseč.

Rozpočtové provizorium na rok 2019 bylo schváleno na zasedání ZM dne 10.12.2019. 

V elektronické podobě je zveřejněno na internetových stránkách města Proseč – www.prosec.cz

Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři účtárny městského úřadu.

Vyvěšeno dne: 8.1.2020                        Sejmuto dne:

MĚSTO PROSEČ

ROZPOČTOVÉ PROVIZORIUM 2020

PŘÍJMY

VÝDAJE
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