Příloha č. 2 - věcná náplň rozpočtu 2021
Příjmy:
oddíl:
00 - daně sdílené (DPFO, DPPO, DPH)
- daň z příjmů za obec
- daň z nemovitostí
- místní a správní poplatky
- odvod z loterií
10 - pachtovné, prodej dřeva
22 - úhrada za průjezd (T-Mobile), příspěvky na opravy cest
23 - nájemné vodovod (BVK)
33 - hlášení, poplatek TKR, knihovna; vstupné z kulturních akcí, dary
34 - zájmová činnost, pronájem haly
36 - nájemné - budovy, hrobová místa; věcná břemena, prodej pozemků
37 - odměna za tříděný sběr od EKO-KOM; příspěvky na svoz KO
61 - služby poskytované OÚ, prodej zboží
63 - úroky
Přijaté dotace:
- výkon státní správy (souhrnný dotační vztah)

Výdaje běžné:
oddíl 10

lesnické práce, deratizace, zalesňování

oddíl 21

100.000 Kč
10.000

propagace obce

oddíl 22

500.000

oddíl 23

100.000

oddíl 31

700.000

oddíl 33

300.000

oddíl 34

1.600.000

oddíl 36

900.000

příspěvek na IDS, opravy místních komunikací a cest, zimní údržba,
údržba a opravy chodníků
BVK - vedení evidence, opravy a čištění kanalizace
příspěvek na provoz příspěvkové org. MŠ, opravy
obecní knihovna-provoz, vedení obecní kroniky, péče o místní památníky
provoz místního rozhlasu a TKR, Nebovidský zpravodaj; obnova nebovidského kroje
peněžité a věcné dary občanům; spoluúčast „Husa na dálnici“
kulturní akce: obecní ples, Den matek, Noc kostelů, vánoční jarmark, vánoční koncert;
péče o sportoviště, sportovní potřeby, sportovní akce
údržba dětského hřiště
akce klubu důchodců
hala: provoz, vybavení, splátky úroků z úvěru
pojištění, revize a opravy obecních budov, provoz skladu zahr. techniky
veřejné osvětlení, hřbitov, úklid obce, osobní náklady na zaměstnance obce
majetkoprávní záležitosti obce, platby daní, správní poplatky KN
MAS Bobrava, DSO Šlapanicko – příspěvky

oddíl 37

1.200.000

oddíl 39

250.000

oddíl 43

50.000

oddíl 52

10.000

oddíl 55

15.000

oddíl 61

2.400.000

oddíl 63

370.000

oddíl 64

150.000

komunální odpady, bioodpady, pořizování sběrných nádob
péče o veřejnou zeleň - údržba a obnova sadu v "Kopcích“
provoz zametacího stroje, nosiče kontejnerů a štěpkovače
likvidace škod po přívalových deštích
individuální dotace z rozpočtu obce, peněžité dary
služby sociální péče – příspěvky poskytovatelům, sociální pomoc
ochrana obyvatelstva – rezerva na krizové stavy
příspěvek na SDH Střelice, požární ochrana
osobní a věcné výdaje zastupitelstva obce a OÚ
sociální fond
bankovní poplatky, pojistné, příděl do fondu vodohospodářské infrastruktury
rezerva na nepředpokládané výdaje, vratka dotací na volby v r. 2020

Financování:

splátka jistiny úvěru
změna stavu b.ú. - použití přebytku let minulých

2 100 000
-1 470 000
3 570 000

Investiční výdaje:
§§

Název
Vybudování parkovací plochy za hřištěm
MŠ
vč. příjezdové komunikace k parkovišti
Rekonstrukce chodníků II.etapa-projekt
Revitalizace prostranství u kostela-projekt
Úpravy komunikace za školou

22 doprava
Prodloužení dešťové kanalizace v ulici

celkové náklady Kč

dotace

800 000
300 000
175 000 dotace SFDI
80 000
100 000
1 455 000
200 000

u pomníku vč. příčného žlabu s roštem
Projekt ÚR - kanalizace a výtlak

500 000

na ĆOV Střelice

23 vodní hospodářství
MŠ sociálky
konvektomat

31 školství
Odvodnění plochy za halou

700 000
300 000 dotace MAS
240 000 dotace MAS
540 000
50 000

Doplnění vybavení
hřiště "Slunečná" + sad v Kopcích

34 sport a zájmová činnost
Pořízení změny č.1 územního plánu
Zastřešení nádvoří skladu zahr. techniky
Dořešení majetkoprávních vztahů
pozemků

2 000 000 dotace MMR
2 050 000
400 000
150 000
100 000

pod komunikací za č.p. 154 (obchod) a
parc.č. 3 (Pecírek)

36 komunální služby a územní rozvoj
Zpevnění ploch pod kontejnery na odpady

37 ochrana životního prostředí

650 000
50 000
50 000
5 445 000

