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Rrozpočet obce Mladeč na rok 2018 - výdaje
Paragraf Položka Rozpočtová skladba Tis. Kč

1014 xxxx Ozdravování hosp. zvířat a zvláštní veterinární péče - deratizace, hubení komárů 40

1032 xxxx Podpora ostatních produkčních činností - lesní hospodářství 50

2212 xxxx Silnice 5.556

2292 xxxx Provoz veřejné silniční dopravy 52

2321 xxxx Odvádění a čištění odpadních vod 30

2333 xxxx Úprava drobných vodních toků - poldr 32

3111 xxxx Mateřské školy 190

3113 xxxx Základní školy 1

3314 xxxx Činnosti knihovnické 21

3341 xxxx Rozhlas a televize 3

3399 xxxx Ostatní záležitosti kultury 110

3419 xxxx Ostatní tělovýchovná činnost 145

3421 xxxx Využití volného času dětí a mládeže - dětské hřiště 14

3631 xxxx Veřejné osvětlení 460

3639 xxxx Komunální služby a územní rozvoj 952

3721 xxxx Sběr a svoz nebezpečného odpadu 25

3722 xxxx Sběr a svoz komunálního odpadu 440

3723 xxxx Sběr a svoz ostatních odpadů - tříděné odpady 110

3745 xxxx Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 912

3900 xxxx Ostatní činnosti -  dary 17

4311 xxxx Základní sociální poradenství PSS 30

5212 xxxx Ochrana obyvatelstva 10

5512 xxxx Požární ochrana - dobrovolná část 80

6112 xxxx Zastupitelstva obcí 1.049
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6118 xxxx Volba prezidenta republiky 50

6171 xxxx Činnost místní správy 1.958

6310 xxxx Obecné příjmy a výdaje z finančních operací - poplatky 20

6320 xxxx Pojištění funkčně nespecifikované - pojistné za majetek obce 46

6399 xxxx Ostatní finanční operace - platby daní a poplatků SR 100

6402 xxxx Finanční vypořádání minulých let - vratka volby 50

6409 xxxx Ostatní činnosti jinde nezařazené - rezerva 500

Celkem 13.053

8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků 354

Výdaje za třídu 8 354

Celkem rozpočtové výdaje 13.407

Rozpočet je sestaven jako schodkový. Schodek je kryt položkou 8115 - zůstatky běžného účtu ve výši 3 miliony korun.

Připomínky k rozpočtu mohou občané příslušného územního samosprávného celku uplatnit buď písemně 

 do 15 dnů od zveřejnění návrhu rozpočtu nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva.

Zpracovala: Budíková Věra

Rozpočet byl schválen 06.12.2017 usnesením 19/III/2).

     


