Komentář k závazným ukazatelům rozpočtu obce Vrátkov na rok 2021
Příjmy
Třída 1 - Daňové příjmy
příjmy přerozdělované ze státního rozpočtu, příjmy za svoz odpadů, za zábor veř.prostranství
zrušením superhrobé mzdy přijdeme cca o 500 tis.Kč
Třída 2 - Nedaňové příjmy
služby (el.energie + voda) hospoda /13.200,-), pronájem vodovodu (4.000,- ), stočné (cca 150.000,- Kč)
úroky, náhrady od Ekokomu

Rozpočet 2021
3 144 000,00

249 200,00

Třída 3 - Kapitálové příjmy
za prodej pozemku - Sklenářovi

30 000,00

Třída 4 - Neinvestiční transfery
příspěvek na státní správu
od MZE
od kraje

68 100,00
216 402,00

celkem

3 707 702,00

Výdaje
Oddíl 10 - Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství
výdaje související především s odchytem psů

10 000,00

Oddíl 22 - Doprava
údržba , úklid sněhu z komunikací, dopravní obslužnost (50.000,- Kč)
opravy komunikací 200.000- Kč

260 000,00

Oddíl 23 - Vodní hospodářství
materiál na vodovodní přípojky, vodoměry (25.000,-)
opravy vodovod (100.000,- Kč)
rezerva (musíme tvořit) - 100.000,studie vrt a napojení na stávající vodovod - 50.000,investice propojení vodovodu - podle studie - zatím počítáme cca 50.000,Kanalizace
refundace a DPP 23.000,opravy (100.000,-)
služby spojené s provozem kanalizace a ČOV (cca 357.000,nájem za část pozemku ČOV 500,materiál na ČOV 20.000,rezerva (musíme tvořit) - 100.000,el.energie přečerpávací stanice pod čekárnou a ČOV (30.000,-)

955 500,00

Oddíl 31 - Vzdělávání a školské služby
platby za žáky na základě veřejnoprávní smlouvy platíme 5.500,- na žáka

79 200,00

Oddíl 33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky
knihovna - knihy + odměna knihovnici (46.000,-)
výdaje na pořádání kulturních a sportovních akcí pořádané obcí a drobné dárky (jubilea apod.)cca 107.000,(setkání důchodců, maminek s malými dětmi, masopust, MDŽ, pálení čarodejnic, čištění rybníčku, dětské dny,
Anenská zábava, akce k významným údalostem, zdobení stromečku a Mikuláš a další akce)

153 000,00

Oddíl 34 - Tělovýchova a zájmová činnost
údržba a opravy na hřišti cca 20.000,- Kč
drobný majetek a materiál (5.000,-), doplňky na dětské hřiště - houpačka (45.000,-)

75 000,00

Oddíl 36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
veřejné osvětlení - el.energie a opravy 92.000,hřbitov cca 15.000,nákup pozemků (20.000,- Kč)

127 000,00

Oddíl 37 - Ochrana životního prostředí
svoz odpadů - komunálních (350.000,-), nebezpečných (30.000,-), tříděných vč. bioodpadů (130.000,-)
péče o veřejnou zeleň - odměny, materiál, benzín, služby a opravy (100.000,-)

610 000,00

Oddíl 52 - Civilní připravenost na krizové stavy
zákon nám ukládá vyčlenit v rozpočtu částku na ochranu obyvatelstva cca 1% z příjmů

40 000,00

Oddíl 55 - Požární ochrana a Integrovaný záchranný systém
poplatky za dobrovolné hasiče

500,00

Oddíl 61 - Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany
odměny zastupitelů , vč. odvodů na zdravotní pojištění (359700,-)
samospráva - odměny (web), zákony, předplatné, telefony, voda, el.energie, servis PC, aktualizace programů + nové programy,
platby poplatků, poštovné, oprava obecního úřadu ¨, služby spojené se samosprávou

359 700,00
308 000,00

Oddíl 63 - Finanční operace
komerční pojištění, poplatky bankám

16 000,00

celkem

financování - rozdíl mezi příjmy a výdaji
Benešovská

2 993 900,00

-

713 802,00

Rozpočet je přebytkový

175

