
ROZPOČET A PLÁN INVESTIČNÍCH AKCÍ OBCE ČESKÉ MEZIŘÍČÍ                                
NA r. 2010 – v tis. K č 

 

FINANČNÍ ZDROJE 

Příjmy:  -     výnos daní       13170 

- vlastní příjmy             3500 
- dotace – na státní správu                  540 

----------------------------- 
  CELKEM  17210 
 

Výdaje: 
provozní -     obecní úřad           3700 

- základní škola s kuchyní          2200 
- mateřská škola s kuchyní              550 
- obec (str. 2)           5785 

investiční (str. 3)              6700 

         ------------------------------- 

         CELKEM 18935 

 

Rozpočet je schodkový částkou           1725 

Schodek bude pokryt ze zůstatku r. 2009          1800 

Konečná rezerva zbývající ze zůstatku r. 2009 je                 75 

 

Pozn.: Do rozpočtu nejsou prozatím zahrnuty možné zdroje ze žádostí o dotace: 

- KÚ ozelenění obce 
- MMR infrastruktura k parcelám V Poli 
- EF EU kanalizace a ČOV 

Přiznání těchto dotací bude známo až v průběhu r. 2010. Dle výsledků bude provedena 
úprava rozpočtu a plánu investičních akcí. 

 

         

 

 

 



PROVOZNÍ NÁKLADY OBCE –  v tis. K č 

 

Údržba rozhlasu a poplatky za provoz           60 

Hasiči                200 

Kino                250 

Příprava nových záměrů – projekty, studie           100 

Veřejné osvětlení – el. energie, běžné opravy        650 

Hřbitov – voda, el. energie, zeleň                50 

Knihovny                   50 

SPOZ – výročí občanů, vítání občánků          150 

Daně a poplatky               180 

Odpadové hospodářství          1000 

Příspěvky spolkům               500 

Kulturní akce                    20 

Pojištění odpovědnosti a majetku             150 

Bytový fond – opravy, platby energií         1300 

Údržba obce – zeleň, kanalizace, sníh          500 

Komunikace a chodníky – drobné opravy            200 

Oslavy výročí obce, hasičů, kina           150 

Výběrová řízení             100 

Nájem za nebytové prostory                  10 

Platby cizím školám                   15 

Psi – útulky                    50 

Péče o kulturní památky              100 

Rezerva na mimořádné náklady škol a obce         100 

                                                  ----------------------------- 

         CELKEM   5885 

 

 



INVESTIČNÍ VÝDAJE – v tis. K č 

 

Rekonstrukce ul. Zahradní – chodníky, osvětlení, zeleň      650 

Plac před kostelem – výjezd, parkování, chodník         400 

Ulice Nad Dědinou – světla, obrubníky, parkování         350 

Cesty V Poli – asfaltové povrchy, odvodnění I. etapa    3500 

Osvětlení Osvobození – k 315 – rekonstrukce       150 

Tržnice – parkoviště u Boreckých – chodník, záhon      200 

Obklad soklu budovy OÚ – z r. 2009           300 

Zeleň v obci (dle zpracované nabídky) – část       300 

Kino – rekonstrukce sociálního zařízení, vnitřní úpravy, izolace     550 

Rozšíření vodovodní sítě ve Skršicích        300 

         ----------------------------- 

         CELKEM 6700 

 

 

 

         Panenka Josef 

                                    starosta 

 

Schváleno zastupitelstvem obce dne: 24. 2. 2010 

 

 

 


