
IČO: 00270741

závazné ukazatele

rozpočtová skladba

Daně a poplatky 35482,90 pol.  11xx,12xx,13xx,15xx

Splátky půjček od obyvatel                             7,00 24xx

Dotace ze SR – souhrnný dotační vztah 1350,10 4112

Dotace z KÚ (MPSV) na pečovatelskou službu 1161,00 4122

dotace na PSL od obcí 25,50 4121

dotace od obce Bor na činnost SDH 7,00 4121

Zeměděl. a les.hosp. - náj.poz., za dřevo, sběr. surroviny 303,00 odd.§              10xx, 21xx

Vodní hospodářství – stočné 1600,00 2321

Kultura,zájm.čin.–kino,knihovna,Zpravodaj,rozhlas,cyklo Maštale,hřiště 660,00 33xx,34xx

Bytové hospodářství – nájmy, ost. příjmy 2670,00 3612

Nebytové hospodářství - nájmy 560,00 3613

Ost.komunál.služby–hřbitovné,náj.nemov.,prodej poz.,ost.příjmy 4902,00 3631,3632,3633,3639

Ochrana životního prostředí - komunální odpad (tříděný), popelnice,ost.př. 209,80 37xx

Sociální péče - příjem peč. služba, nájmy v DPS 1600,00 4351

Všeobecná veřejná správa –  místní správa, SDH, pr. ochrana 210,00 5512,6171

Finanční operace – úroky přijaté 1,00 6310

Fond rozvoje bydlení – splátky půjček, úroky 34,00 pol.2460, § 3611,6310

PŘÍJMY CELKEM 50 783,30

Zemědělství a lesní hospodářství 220,00 odd.§           1014,1031

Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 407,40 2143,2144

Doprava – místní komunikace, chodníky, dopravní značky 3985,00 22xx

Vodní hospodářství – kanalizace, rybníky 3340,00 23xx

Základní škola a mateřská škola 12970,00 3111,3113

Kultura–kino,knihovna,muzeum,rozhlas,Zprav.,sokolovna,SPOZ,spol.akce 3400,00 33xx

Sport a zájm.čin.-využ.volného času,hřiště,přísp.sport.org.,cyklo 2570,00 34xx

Bytové hospodářství 1301,50 3612

Nebytové hospodářství 1178,00 3613

Veřejné osvětlení 3400,00 3631

Ost. komunál.sl.a úz.rozvoj(el.en.,plyn),TI.ÚP,hřbitovy,nákup poz.,úroky z ú. 6070,00 3632,3633,3635,3639

Ochr.život.prostř.–svoz odpadů,veř.zeleň,regenerace zeleně,ost. 3890,00 37xx

Sociální péče - peč. služba, provoz DPS 2890,00 43xx

Bezpečnost a pr. ochrana – SDH – dobrovolná část 780,20 5212,5311,5512

Všeobecná veřejná správa – zastupitelstvo,činnost místní správy,radnice 10366,70 6112,6171

Finanční operace – poj.majetku,služby peněž.ústavů, fin,vyp.,DPH,DPPO 3356,90 6310,6320,6399,6402

Fond rozvoje bydlení – poplatky 1,00 6310

VÝDAJE CELKEM 60126,70

FINANCOVÁNÍ – přijetí úvěru na dostavbu učeben ZŠ 9000,00 8123

Financování – splátky úvěrů 5417,00 8124

Rozpočet je sestaven jako schodkový – na vyrovnání rozdílu mezi příjmy a výdaji je zapojen zůstatek finančních prostředků

z roku 2019 na ZBÚ ve výši 5993,2 tis. Kč, a na účtu FRB 735,1 tis. a úvěr ve výši 9000 tis. Kč. 

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně do 22.3.2020 nebo ústně na zasedání zastupitelstva dne 23.3.2020

Podrobný rozpočet je zveřejněn na internetových stránkách města Proseč – www.prosec.cz

Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři účtárny městského úřadu.
Údaje o schváleném rozpočtu 2019 a jeho skutečné plnění jsou zveřejněny na adrese: http://monitor.statnipokladna.cz/2019/obce/detail/00270741
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