Obec Záhoří, Smrčí 32, 513 01 Semily, IČ00276308
Schválený rozpočet na rok 2020
Rozpočet je schodkový, zapojením účtu 8115 je rozpočet vyrovnaný.
Závazné ukazatele rozpočtu obce na rok 2020:
PŘÍJMY ROK 2020
daňové příjmy
daň z rozdělení FÚ
1337 poplatek odpad
1341 poplatek ze psů
1345 ub. kap.
2.000,-daňové příjmy celkem

7.275.000,350.000,6.000,1.000,1361 spr. popl.
7.634.000,-

nedaňové příjmy
MŠ pronájem byt
Pitná voda – příjmy z posk. služeb
Kultura – pronájem, koloniál
Pohřebnictví
Kom. služby , dobývací prostor
činnost místní správy – posk.sl.
odvod z investičního fondu
příjmy z úroků
nedaňové příjmy celkem
kapitálové příjmy
příjmy z prodeje pozemků

7.260,400.000,1.300,1.000,290.000,10.000,29.519,1.000,740.079.-

3613/2132
2310/2111
3613/2132
3632/2111
3639/2343
6171/2111
3111/2122
6310/2141

8.000,-

3639/3111

neinv. dotace ze st. rozpočtu na st. spr. 112.300,příjmy celkem

8.494.379,-

zapojení 8115

3.342.568,-

příjmy celkem

11.836.947,-

4112

VÝDAJE ROK 2020
Kapitálové výdaje
2144 rekonstrukce koloniálu,
2310 vodovod, výkup pozemků

3.732.000,150.000,3.882.000,-

běžné výdaje
2144 koloniál, revize
20.000,2212 silnice
939.000,- (potahy, opravy a zimní údržba)
2221 provoz veřejné silniční dopravy
45.000,2310 pitná voda, provoz
780.000,2310 plán obnovy, vodovod
600.000,2310 odvod za odběr podz. vod
73.120,2321 dešťový odvod odp. vod
60.000,3111 MŠ neinvestiční příspěvek
375.519,(z toho 346.000,- Kč neinvestiční příspěvek
a neinvestiční odpisy 29.519,-Kč)
3314 činnosti knihovnické
5.000,3319 ostatní záležitosti kultury
(obecní kronika)
10.000,3326 pořízení, zachování a obnova hodnot
místního významu
40.000,3392 zájmová činnost v kultuře
( KD Proseč, opravy a údržba)
54.500,3399 ostatní záležitosti kultury
50.000,(jubilea, vítání občánků, společenské akce)
3419 ostatní tělovýchovná činnost
70.000,(konání sportovních akcí, neinvestiční příspěvky na činnost)
3429 zájmové spolky
15.000,(neinvestiční příspěvky na činnost)
3631 veřejné osvětlení
480.000,3635 územní plánování
105.000,3639 komunální služby a územní rozvoj
(sdružení a mikroregiony)
50.000,3722 sběr a svoz komunálních odpadů 590.000,3745 péče o vzhled obcí a veř. zeleň
425.000,3745 pojištění, užitkový vůz
17.000,5512 požární ochrana
100.000,3632 pohřebnictví
30.000,6112 zastupitelstva obcí
980.000,6171 místní správa
1.260.000,6171 vývěsní tabule
40.000,6310 úroky voda, bankovní poplatky
45.000,5213 krizové řízení,rezerva
50.000,5212 údržba rozhlasu
100.000,5399 údržba kamerového systému
70.000,4351 sociál.služby
50.000,-7.529.139,8124 voda jistina , splátka úvěru, vodovod
425.808,výdaje celkem
11.836.947,-

rekapitulace - Rozpočet na rok 2020
třída 1
třída 2
třída 3
třída 4

daňové příjmy
nedaňové příjmy
kapitálové příjmy
přijaté dotace
příjmy celkem

7.634.000,740.079,8.000,112.300,8.494.379,-

třída 5 běžné výdaje
třída 6 kapitálové výdaje
výdaje celkem

7.529.139,3.882.000,11.411.139,-

saldo

2.916.760,-

třída 8 financování
splátky úvěrů
zapojení 8115
příjem
výdaje

-425.808,3.342.568,-

8124
8115

8.494.379 + 3.342.568 = 11.836.947
11.411.139 + 425.808= 11.836.947

Rozpočet je schodkový, zapojením účtu 8115 – finanční prostředky z minulých let, bude
strana příjmu i výdaje vyrovnaná.
Připomínky k návrhu rozpočtu mohli občané uplatnit buď písemně ve lhůtě do 10.12.2019
nebo ústně na zasedání zastupitelstva dne 11.12.2019, na kterém byl rozpočet na rok 2020
projednán a schválen.
ZVEŘEJŇOVÁNÍ PODLE ZÁKONA č. 250/2000Sb.,
O ROZPOČTOVÝCH PRAVIDLECH ÚZEMNÍCH ROZPOČTŮ, V PLATNÉM ZNĚNÍ
Schválený rozpočet na rok 2020 byl zveřejněn na úřední tabuli OÚ a webových stránkách
obce (www.obeczahori.cz), vyvěšen dne 13.12.2019. Do listinné podoby je možno
nahlédnout v úředních dnech na Obecním úřadě Záhoří, Smrčí 32, 513 01 Semily.
Miloslava Koucká, v.r.
starostka
Vyvěšeno dne : 13.12.2019
Sejmuto dne:

31.12.2020

