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Schválený rozpočet obce Horní Počap|y na rok 2015
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TŘíDA 1- DAŇoVÉ PŘíJMY

20 317 100

TRIDA 2- NEDANOVE PRIJMY

4 368 000

TRlDA 3 _ KAPlTALoVE PRlJlťlY

15 000

TRIDA 4 PRIJATE
RIJATE DOTACE
DOT

522 900

i

PRIJMY

CELKEM

25 223 000

FINANCOVANI

8 611 000

SKUP|NA

2 " PrŮ myslová a ostatní odvětví hospodářství

oddíl 22 - doprava

2212 silnice
2219 ostatní záIežitost pozemnÍch komunikacÍ
2221 provoz veřejné silničníclopíavy

r 963 000

l!8

000

1 070

000

415 000
253 000

oddíl 23 - vod.íhospodáiství

2321

3 ' služb]/pro obyvatelstvo

Óddíl 31 a 32
1

-vd ěláVání

a školskésluŽby

7',E!!!!:!!peň základních škol

3314

prostředky
církve a sdělovací
sd
oddíl 33 - kultura, cíÍkve
činnÓsti knihovnické
!<!l uře
chkví a sc!ěIovacích prostředků

3341

22jp

odvádění a čištění
ění oclpaclnÍch voc! a nak!ádánÍ s kaly

sKUPlNA
31

225 000

rozhlas a televize
oddíl 34 _ tělovýchova a zájmová činnost

3412

sponovnÍ zařEeni v najetku obce

3421
3429

využiti volného času pro c!ěti

19 864 000
'1

300 000

1 300

2

000

76q0!9
230 000

s?!p
890 000

7211!9
s 611 9!9
9 360 000

180000

ostatní zájnová činnost a rekreace
oddíl 36 bydlení' komunálnÍslužby a úz€mnírozvoj
-

3612 bytoýéhospodářstvÍ

ebytové hospod ářsť'/ í

3513

n

3631

veřeiné osvětlenÍ

211!9
4 002 000
1 402

000

Schválený rozpočei obce Horní Počaply na rok 2015
3632 pohřebnic'ťvi
3633 vÝstavba a údžbanístníchinž9nýÍskýchsÍti
3635 úzenniplánování
3639 konunální služby a úzenní rozvoj jinde nezaiazené
3721

oddíl37 " ochrana životního prostředí
sběr a svoz nebezpečných odpadŮ

3722

sběr a svoz komunáIních odpadů

450 000
488 000

4q!!!!
680 000

3723 sběr a svoz ostatních odpa.!ů
3725 využivání a zneškrdňováni komunálnich odpadů
3729 ostatnÍ nakládáni s odpady

3745

péčeo vzhled obci a veřeinou zeleň
sKUPlNA 4 - sociální Věcia politika zaměstnanosti

oddil43

4351
5311

186 004

-

sociálnísluŽby a pomoc

qqe

osobní asistence, pečovatelská služha a podpola sanostatnjho bydlení
sKUPlNA 5 - Bézpečnost státu á píávní ochrana
o.ldíl 53-bezpečnosť a Veřéjný pořád€k
bezpeěnost a veřejný pořádek
oddíl 55 - poŽární ochrana? integrovaný záchranď systém

5512 požáÍníochrana " dobrovolná část
sKUPlNA 6 - Všeobecná veřejná spráVa a služby
oddíl 6í- siátní moc' sté!íspráva' úzery]Ellospráva
6112 zastupitelstva obcí
6171 činnostnístníspráuy

!!!

369 000

2 944 000

2 944 000

361!oo

a politické střany

3 880 000

2 802 000

oddíl 63 -finančníoperace

1

430 000

6310 přÍjny a výdaie z rinančníchoperací

632!

pojištěníÍunkčně nspecifikované

230 000

6399 finančn!opelace
oddíl 64 _ ostatníčinnosti

6409

ostatní činnosti j'n'

33 834 000

Rozpočet obce Horní Počaply byl schVálen usnesením zastupilelstva obce Horní Počqply
ze dne 24.3-20'15-
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PříIoha č' 1 k rozpočtu obce Horní Počaply na rok 2015

Návrh větších investiěních a neinvestičních akcíV rámci rozpočtu obce na rok 2015.

silnice

oprava místníchkornunikací' protaženímístníkomunikace na poz' pč' 98618 a 9B712
přístřešky na zastáVky
přechod na silnici lll/2405o u SA
ostat' záležitosti poz. kom uni kací
oprava a údržbachodníků
neinvestičnípříspěVek Dso svazek obcí cYKLoSTEZKY
Výkup pozemky (cyklostezka)
provoz veřejné sílniění dopravy
záVazek Veřejné dopravní služby (oDo)

zšaMš

příspěvek Vlastní Po ZŠa
Kulturni dúm č.p' 214
op.avy podlahy - sál KD

N,4Š Horní Počap y

sportovni zařizení

příspěVek Vlastní Po SA Horni Počaply'
ubytoVací zařízení
oplava fasády sportcentra + klimatjzace,

využiti volného času pro děti
Údržba dětských hřišt'
tepeIné rozvody
tépe né přípojky pro RD

bytové hospodářství
projektová dokumentace změny části čp. 250 na byty (2' a 3.NP)
územní pIánování
projektová dokumentace zastavite nosti pozémku pč' 94/47 v Horních Počaplech
pořízení nového Územního p|ánu
Dotace spolkům a sdružením
TJ soko] Horní Počaply
sdruŽení hasičůČ[,4s Horní Počaply
sdruŽení haslčŮ Čl\,4s KřiVenlce
outdoor Horní Počaply z's'
Kompétence řady
KÁBA cUP 2o15
Akce ''Na kole dětem" - finančnídar NadaČnírl,]ufondu Josefa zirnoVčáka
csR - rybar vecne dary
Poznámka
PD zastavitelnost pozemku pě' 94/47 (staré hriŠtě) -je uzavřena soD 2014
zpracována PD probihá stavební řízení
LJbytovaci Zařizení
Př_.chod pÍo chodce sA'proběhlo Výběrové řízení realizace do konce dubna 2015
oprava fasády + kl]matizace - spodcentrum ěp. 253 _je zpracována PD
]

sA

Příoha č' 1 k lozpočtu obce Horní Počaply na rok 2015 byly schvá ena usnesením zastup te stva obce Horni Počaply
ze dre 24 .3 .2015

