Schválený rozpočet Obce Střížovice na rok 2020
Příjmy rozpočtu----------------------------------------------------------------------- Příjem v tis. Kč
Text
Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti pol. 1111
Daň z příjmu fyzických osob. ze sam.výděl.činnosti pol. 1112
Daň z příjmu fyzických osob. z kapit. výnosů pol. 1113
Daň z příjmu právnických osob pol. 1121, za obce pol 1122
Daň z přidané hodnoty pol. 1211
Daň z nemovitostí pol. 1511
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu pol. 1340
Poplatek ze psů pol. 1341
Poplatek za užívání veřejného prostranství pol. 1343
Daň z hazardních her
pol. 1381
Zrušený odvod z loterií pol. 1382
Správní poplatky pol. 1361
Neinv. dotace na veřejnou správu pol. 4112
Příjmy z pronájmu pozemků pol. 2131
Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí pol. 2132
Příjmy z poskytování služeb a výrobků pol. 2111
Příjmy z úroků pol. 2141
Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydob. pol. 2343
Ostatní nedaňové příjmy:- příjmy z prodeje zboží/publ., pohl…pol. 2112
-využ. a zneškod. odpadů- přijaté nekap. příspěvky a náhrady pol. 2324
Příjmy celkem
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4.100

1.

Výdaje rozpočtu----------------2020---------------------------------------------

Výdaje v tis. Kč

Text
Vnitřní obchod, a služby par. 2141
Silnice- opravy a udržování, ostatní zálež.pozemních komunikací par.2212
Dopravní obslužnost par. 2292
Ostatní záležitosti vnitrozemské plavby
par.2239- zál.vnitrost. plavby
Odvádění a čištění odpadních vod, par.2321 odv. odp..vod
Předškolní zařízení – dotace/provoz a mzdy /par. 3111 ,+ opravy, služby
Ostatní zájmová činnost /-příspěvky sdružením např. včelaři../par.3429
Místní knihovna par. 3314
Ostatní záležitosti kultury /kronika..,/ par. 3319
Zachování a obnova památek par. 3322,3326
Rozhlas a televize par. 3341
Ostatní záležitosti kultury /jubilea, úmrtí, hody,vítání občánků./par. 3399
Ostatní tělovýchovná činnost /spor. zařízení v majetku obce/par. 3412
Využití volného času dětí a mládeže /Den dětí, disk…/ par. 3421
Veřejné osvětlení par. 3631
Komunální služby a územní rozvoj par. 3636, 3639
Sběr a svoz nebezpečného odpadu par. 3721
Sběr a svoz komunálního odpadu par. 3722,
Ostatní odpady / pet. láhve,papír,sklo../ par. 3723 + bioodpad
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň par. 3745
Protierozní ochrana /povodně a pod../ par. 3744
Ost. služby a činnosti v oblasti sociální péče par. 4359
Ochrana obyvatelstva par. 5212 pol.5901
Požární ochrana / dobrovolná část/ par. 5512
Zastupitelstvo obce par. 6112
Činnost místní správy par. 6171
Krizová opatření par. 5213 pol.5903
Vratky transferů- finanční vypořádání par. 6402 – vratka dotace na volby 2019
Krátkodobé půjčky
Uhrazené splátky krátkodobých půjček
Dlouhodobé půjčky
Uhrazené splátky dlouhodobých půjček
Ostatní činnosti j.n. : par. 6399 daň z příjmu prav. osob za obec 2019

180
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par. 6409, pol. 5321,5323 /např přestupky,RUIAN/

Výdaje celkem

4.100

PŘIJMY CELKEM
VÝDAJE CELKEM
SALDO /příjmů a výdajů/
FINANCOVÁNÍ /z BÚ/8115/

4.100
4.100
0
0

A paragrafy a položky, které se zruší ve schváleném rozpočtu přejdou na nově vzniklé paragrafy a položky, které budou nově platit v roce
2020.
Schválený rozpočet Obce Střížovice na rok 2019 je a na webových stránkách obce v sekci -Obecní úřad- Rozpočet. - www.strizovicekm.cz/rozpočet/.
Návrh rozpočtu na rok 2020 a skutečné plnění rozpočtu 1-10/2019 byl zveřejněn na úřední desce a na webových stránkách obce v sekci Obecní úřad- úřední deska -/www.strizovice-km.cz/urad/uredni-deska/. A k nahlédnutí u usnesení Zastupitelstva obce us.č. 43 ze dne
10.12.2019.
Rozpočet na rok 2020 schválen na zasedání zastupitelstva Obce Střížovice dne 10.12.2019, usnesení č. 43.

Ve Střížovicích 10.12.2019
Vyvěšeno: 11.12.2019
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