schvá|ený rozpočet obce Horní Počaply na rok 2020
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FINANCOVANI

oddíl 22 - doprava
2212

946 000

2219

1 570

000

2292

1A0 000

2321

232 000

SKUPINA 3 - služby pro obyvatelswo

oddíl3ía 32 " vzdělávánia školskéslužby
plvnÍ stupeň zák]adních škol
oddil 33 _ kultura. cirkve a sdélovacíprostředky
9!!4 činnosti knihovnické
3329 záležjtosti ochlany památek' péčeo kult. Dědictví
3392
3399

1 959 000

216 000

1 850 000

záléžitosti kultury, cí*vía sděIovacích prostředků

3341

672 000

oddíl 34 - tělov,ichova a zájmová činnost

3412 spoltovní zařízení v naietku obce
3419 ostatnÍ spoltovní činnost

5 763 0oO
4 302 000

601 000

oddíl 36 bydlení' komunálnísIužby a územnírozvoj
_

3512 bytové hospodáktvi
3613 nebytové hospoclářství

4 787 000

1775000
760 000

Schválený rozpočet obce Horní Poóap|y na Íok 2020
3631

veřejné osvétleni

c30 000

3533 výstavba a údržba nístníchinžénýrskýchsítí
363s i!z9!!!rq!9!!!

-

oddíl37 - ochráná životního l

952 000

5 451 000

50 000

sběr a svoz komunálních odpadů

850 000

sběr a svoz osétnlch oclpac!ů
a zn eš kodňov ání kon

157 000
un

álních

r vzhled Óbcí a véřeinÓu zeléň
sKUPlNA 4 - sociální věci a politika zaměstnanosti
oddíl 43 - sociální služby a pomoc
osobni asÍstance, péčovatélskáslužba a podpora samostatného

SKUP|NA

521j

5 - Bezpečnost státu

a pÉvníochrana

526 000
526 000
526 000

436t

000

oddíl 52 - civilní připravenost na krizové stavy

klizouá
oddíl 53 ' bezpečnost a veřejný pořádek

$11 l bezlečnÓst
5512

400 000

a

ĎÓřádek
"e,'einÝ
oddíl 55 _
í ochřana a integrovaný záchranný systém
Óchrena - dobrÓvolná část
sKUPlNA 6 - Všeobecná veřejná spáva a služby

3 502 000

3 502 000
809 000
9 597 000

oddíl 6í - státní moc' státní správa, územnísamospráva a politické stran

7 092 000

6112

zasÍupitelstvd obcí

1 761 000

6117

volby do Evropského parlanentu

6171

činnost r/,r;tní spňvy
oddíl 63 _finanční operace

6310 příjny a

bJtu

505 000

výdaje z íinančníchoperací

pottstenr runr(cne nspecnxovane

6399 finanční operacé

6409

5 331 000

oddíl64 ' ostatní činnosti
ostatnÍ činnostij.n'

VYDAJE CELKEM
Rozpoěet obce Horní Počaply na rok 2020 byl schválen Zastupitelstvem obce Horr!í Počaply
dne 12.12'2019' usnesení č' 12l4l2o19.

250 000

180000
2 000 000

39 í50 000

Pří]oha

č 1 k náVrhu

Rozpočtu obce Horní Počaply na rok 2020

Návrh větších invéstičnícha neinvestiěních akcí v rámci rozpoětu obce na rok 2o2o.

2212 silnice
2219

2292
3117

3392

3631

opravy místníchkomunikacÍ
oprava povrchu místníkomunikace na pozemku pč' 1112l1' pč' 11'13
ostat' záležitosti poz. komunikací
oprava a údžbachodníkůa ostainích komunikací_ Horní Počaply a KřiVenice
parkoviště před oÚ
úprava prostranství před KD
neinvesiiění příspěVek Dso Svazek obcí CYKLoSTEZKY
ýýkup pozemky
provoz veřejné silničnídopravy
přispěvek na dopravní územní obsluŽnost
zš a Mš
příspéVek Vlast'r' Po zŠa lMŠHorni Pocaply
Kulturní dúm č.p.214
oplavy a údžba
veřejné osvětlení
opravy a údžba'
PD VO - cyklostezka

3412 sportovnizařizení

3421
3429

3633
3612
3613
3745
5512

příspěvek Vlastní Po sA Horní Počaply (provoz + odpisy)
dotačni program na podporu sporiování občanů
oprava sportcentra ó'p' 253
využitivolnéhočasu pro děti
údržbadětských hřišt'
zájmová činnost
nové výVaziště pro kotvení |odí (V případě dotace)
tepelné rozvody
tepelné přípojky pro RD
provozovánÍ tepelných sítí- sn']|ouva
bytové hospodákfui
oprava bytových domů
nebyÍovéhospodářstvi
studie Využití bývalé restaurace V čp' 250
péěe o vzhled obcí a veřejnou zeleň
revitalizace ze]eně - sídliště El\i]Ě l - pozemek pó' 77l55' Křivenice 463h
nákup techniky
požárni ochrana - dobrovolná část
Výměna garážových Vrat

6171 správa

opravy budovy oÚ č'p' 247

přípojka Vody pro budovu oÚ č'p' 247
Výtah do budovy č'p' 247
Dotace k ceně tep|a - trasa'Kradlov'' (2019)
Dotace spolkŮm a sdružením

TJ sokol Horní Počaply
Sdružení hasičůČN/s Homí Počaply
sdruženíhasičůČlV]s Křjvenice
HBc HornÍ Počaply

7//u

\

schváleno zastupitelstvem obce Horní Počaply dne 12'12'2019, usnesenÍ č' 12t4t2019.
:

