Obec Chrást, tř. Čs. odboje 133, Chrást 330 03

IČ 00257851

VÝDAJE

Schválený rozpočet obce Chrást na rok 2010

PARAGRAF

celkem za §

1032 Lesy
1037 Celospolečenská funkce lesa
2212 Silnice
2219 Ostatní zál.poz.komunikací

materiál, pěstební činnost, činnost odborného lesního
120,0 hospodáře
10,0 příspěvek Mysliveckému sdružení
opravy a běž.údržba MK, stav.úpravy MK Zahradní,
2 376,0 příprava průtahu obcí, PD most Benátky
98,0 dokončení chodníku Dolanská ul.

2221 Dopravní obslužnost

655,0 výdaje na dopravní obslužnost

2321 Kanalizace

200,0 běžné opravy kanalizace,výstavba kanal.ř. Májová ul.

2341 Vodní díla

300,0 zahájení úprav návesního rybníka

3111 Mateřská škola

984,0 běžné výdaje, příspěvek zřizovatele

3113 Základní škola
3231 Základní umělecká škola
3314 Knihovna
3326 Kaplička

1 417,0 běžné výdaje, příspěvek zřizovatele
běžné výdaje, příspěvek zřizovatele, PD na stav.úpravy
252,0 ZUŠ
145,0 provozní výdaje, nákup knih, nákup PC
15,0 běžná údržba kapličky

3399 Kultura, SPOZ
Sportovní zařízení v majetku
3412 obce

114,0 materiální výdaje, zajišťování kulturních akcí a akcí SPOZ
běžné výdaje, vymalování tělocvičny, výměna molitanu v
372,0 molit.jámě, pořízení PD na úpravu soc. zař.

3419 Ostatní tělových. činnost
3429 Zájmová činnost

140,0 příspěvky na činnost FC Spatrak a TJ spartak
příspěvky na zájmovou činnost a činnost občanských
9,0 sdružení

3612 Bytové hospodářství

558,0 provozní výdaje DPS-byty

3613 Nebytové hospodářství

567,0 nebytové prostory - provozní výdaje včetně nutných oprav
provozní výdaje -běžná údržba, spotřeba el. energie,
610,0 přeložka kabelu VO Jarov a Dolanská

3631 Veřejné osvětlení
3635 Územní plánování
3639 Komun. sl. a územní rozvoj,
3721 Nebezpečný odpad
3722 Odvoz komunálního odpadu
3723 Ostatní odpady

40,0 změna územního plánu
130,0 běžné výdaje v souvislosti s nakládáním s maj. obce.
běžné výdaje s likvidací nebezpečného odpadu (Sběrný
60,0 dvůr)
1 064,0 úhrada za vyvážení kontejnerů v D.Chrástu a popelnic
74,0 psí exkrementy a ostatní odpady - sběrný dvůr

3725 Separovaný odpad

540,0 svoz separovaného odpadu

3745 Veřejná zeleň, vzhled obce

237,0 provozní výdaje na úpravu veř. zeleně a vzhledu obce
materiální výdaje a výdaje na energii v souvislosti s
52,0 poskytování pečovatelských služeb
provozní výdaje spojené s činností SDH, běžná údržba
258,0 has. techniky

4351 Pečovatelská služba
5512 Požární ochrana
6112 Zastupitelstvo
6171 OÚ- činnost místní správy
6310 Finanční operace

916,0 odměny zastupitelstva a odvody, cestovné
platy zaměstnanců a OON , odvody poj., materiál,
4 570,00 energie, běžná údržba kanc. techniky, služby
33,0 bankovní poplatky, poplatky za dluhovou službu

6320 Pojištění
Celkem rozpočtované výdaje

52,0 pojištění majetku obce, povinné ručení
16 968,00

FINANCOVÁNÍ
CELKEM VÝDAJE

2 538,0 financování rozšíření MŠ před přijetím dotace EU - ROP Jihozápad)
19 506,00

spl. úvěru ČSOB,ČMHB (dostavba DPS,stav.úpravy ZŠ a Tovární ul.,
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PŘÍJMY

Schválený rozpočet obce Chrást na rok 2010

PARAGRAF

celkem
v tis.Kč

tř.1

Daňové příjmy

15 080,0 příjem daní, správních a místních poplatků

tř.4

Dotace

1 286,00 Dotace na státní správu a školství, dotace od obcí

1031 Lesy

50,0 prodej dřeva

2321 Kanalizace, ČOV

54,0 Vodárny-nájem

3314 Knihovna

10,0 příjem knihovních poplatků

3412 Sportovní zařízení v maj.obce

3639 Kom.sl. a územní rozvoj

120,0 příjem z nájmu tělovýchovného zařízení
příjem z nájmu bytů čp. 233 a Domu s pečovatelskou
650,0 službou
příjem z nájmu nebyt. prostor (telef. stožáry, LD,
946,0 Zdrav.stř., DPS, Hasičárna, areál TJ
příjem z prodeje propag. předmětů, nájmu pozemků a
28,0 ost.nem.

3722 Odvoz komunálního odpadu

847,0 příjmy za popelnice a kontejnery

3725 Separovaný odpad

270,0 příjem náhrady za separovaný odpad - EKO KOM

4351 Pečovatelské služby

130,0 příjmy za pečovatelské služby

3612 Bytové hospodářství
3613 Nebytové hospodářství

6171 OÚ-činnost místní správy
6310 Finanční operace
Celkem rozpočtované příjmy

30,0 příjmy z fotokopií a další příjmy
5,0 příjmy z úroků
19 506,00

FINANCOVÁNÍ
CELKEM PŘÍJMY

19 506,00
16 968,00 Rozpočtové výdaje v r. 2010
2 538,00 Financování -splátky úvěru
19 506,00 Výdaje celkem
19 506,00 Rozpočtové příjmy v r. 2010
0,00 Financování
19 506,00 Příjmy celkem
2 538,00 Saldo rozpočtových příjmů a výdajů
-2 538,00 Financování

Finanční výbor obecního zastupitelstava projednal návrh rozpočtu na rok 2010 dne 7.12.2009
Návrh rozpočtu na rok 2010 byl projednán a schválen na veřejném zasedání OZ dne 29.12.2009

V Chrástu dne 31.12. 2009
Vyvěšeno: 11.12.2009
Sejmuto: 29.12.2009

Ladislav B o h u s l a v
starosta

