Rozpočet obce HornÍ Počaply na rok 2022 schválený
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Příloha č 1 k náVrh! Rozpočtu obce HolnÍ Počap|y rc rck2022

Návrh realizace větších investičnícha neinvestičních akci v roce 2022
financování součástí rozpoótu obce na rok 2022
2212 silnicé
opraw mísiních komunikací
2219 ostat, záIežitosti poz' komunikací
oprava a údžbachodniků a ostatnich komunikací
neinvestiční příspěVek Dso svazek obcí cYKLosTEzKY
2292 dopravni obslužnost veřejnými službami
příspěvek na dopravní územni obslužnost

3111 zš a Mš

3631

provozní příspěVek vlastní Po ZŠa MŠHorní Počap|y
účelová dotace na dofinancování platů

véřejnéosvětlení

Výměna stáVajících svítide| za LED svítidla formou služby 'Vo za korunu'

3412 spo|Ťovnizařízení

'
3421
3633
3725

3745

přispěVek Vlastní Po sA Horní Počaply (provoz + odpisy)
dotačnÍprogram na podporu spoňováníobčanůobce
oprava sportcentra ó'p' 253
využitívolného času pro děti
údžbadětských hřišt', obnova herních prvkŮ
tepelné rozvody
tepelné přípojky pro nové RD
provozování tepelných sítí_ smlouva
vyuŽiváni a zneškodňování komunálních odpadŮ
realizace sběrného dvora odpadu včeině projektové dokumentace
péěe o vzhled obcí a veřejnou zeleň
nákup zahradní techniky

6171 správa

stavební opravy V budově oÚ č'p' 247
realizace Výtahu do budovy č'p' 247
vybavení interiéru budovy oÚ (nábytek)
Dotačníprogram k ceně tepla - trasa ''Kradlov'' (2021)
Dotace spolkům a sdruženim
TJ sokol HornÍ Počaply
Sdružení hasičúČMs Horní Počaply
SdruŽení hasičůČMs Křivenice
HBc Horní Počap|y

schváleno Zastupitelstvem obce Horn í Počaply dne 21 12.2a21 , |s|esenÍ č 1oI4I2021
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