Rozpočet městyse Svatava na rok 2019
PŘÍJMY:
paragraf

rozpočet v tis. Kč

0 daně,popl.,dotace
3314 činnosti knihovnické
3316 vydavatelská činnost
3399 ostatní záležitosti kulturní
3412 sport. zařízení v majetku obce
3612 bytové hospodářství
3631 veřejné osvětlení
3632 pohřebnictví
3635 územní plánování
3639 komunální služby, územ. rozv.
3722 sběr a svoz komun. odpadů
3725 využívání a zneškod.ost.odpadů
6171 činnost místní správy
6310 obec. příjmy, fin. operace
PŘÍJMY CELKEM
VÝDAJE:
paragraf
1014
1039
2212
2219
2229
2292
2310
2321
2329
3117
3313
3314
3326
3399
3412
3419

23 730
2
3
300
160
1 500
5
50
100
130
500
220
40
20

(daně, dobývací prostor)

(kulturní akce)

(pronájmy, prodeje - pozemky, byty)

26 760
rozpočet v tis. Kč

zvláštní veterin. péče
lesní hospodářství
silnice
ost.záležitosti pozem.komun.
ost. zálež. v silnič.dopravě
dopravní obslužnost
pitná voda
odv.odp.vod.,kanal.
odvád. a čist. odpad.vod
První stupeň zákl.škol
film.tvorba, kino
činnost knihovnická
péče o zach.míst.památek
ost. zálež. kultur. a círk.
sportovní zařízení v maj.obce
ostatní tělových. činnost

15
120
12 000
2 000
50
900
50
1 425
30
4 250
5
200
5
600
800
300

(komplexní řešení komunikace u ZŠ, silnice Sadová)
(PD - parkování ul. K Rychtě, dokončení chodníku ul. Sadová)

( MHD + autobusové zastávky)
(kanal. připojka při komplexním řešení komunikace u ZŠ Svatava)
(MŠ - osvětlení tříd, přístřešky u vchodů, postupné opravy budov)

(TJ Baník - dotace na provoz)

3421 využití volného času dětí a mlád.
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace
3612 bytové hospodářství
3631 veřejné osvětlení
3632 pohřebnictví
3635 územní plánování
3639 komun.služby a územ.rozvoj
3721 sběr a svoz nebezp.odpadů
3722 sběr a svoz komunál.odpadů
3725 využívání a zneškod.komun.odpadů
3726 využívání a zneškod.ost.odpadů
3745 péče o vzhled obcí a veř.zeleň
4319 sociální péče, pomoc zd.post.
5212 ochrana obyvatelstva
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek
5519 ost. záležitosti požární ochrany
6112 zastupitelstva obcí
6171 činnost místní správy
6310 příjmy a výdaje z peněž.oper.
6320 pojištění funkč.nespec.
VÝDAJE CELKEM

2 300
5
2 000
500
1 800
100
4 050
25
600
380
100
550
50
60
150
70
2 300
2 800
10
160

(víceúčelové plocha u ZŠ, obnova dětských hřišt - škvárové hřiště, Podlesí)
(PD - rekonstrukce bytového domu č. p. 182, ul. K Rychtě)
(oprava střechy, fasády a nové vchodové dveře na márnici, obnova zeleně)
(nákup traktoru + příslušenství, nákup užitkového vozidla, PD - nový sklad)

(strážník Městské policie Sokolov)

40 760

Rekapitulace

Příjmy celkem

26 560 v tis. Kč

Výdaje celkem

40 560 v tis. Kč

Rozpočet na rok 2019 je plánován jako schodkový - schodek ve výši 14 000 000 Kč
Schodek bude kryt v plné výši z finančních prostředků - přebytky minulých let - uložených na spořícím účtu KB.
Návrh rozpočtu na rok 2019

zveřejněno: 27.11.2018

sejmuto: 17.12.2018

Rozpis investičních akcí a rekonstrukcí majetku Městyse Svatava
v tis. Kč

v tis. Kč

2212 Silnice
Komplexní řešení komunikace u ZŠ Svatava
- (chodníky, parkování, BUS zastávka, kanalizace)
Rekonstrukce komunikace vč. chodníků ul. Sadová
- k Benákům

6 000
3 000

3117 První stupeň zákl.škol
Provoz. dotace ZŠ a MŠ Svatava
Pojištění, věcné dary
Rezerva na neplánované opravy
MŠ - opravy osvětlení v třídách, přístřešky
u vchodů a drobné opravy budov

2 950
50
395
800

Ostatní záležitosti v sil.dopravě

2219 PD - vybudování parkování v ul. K Rychtě
PD - dokončení chodníku v ul. Sadová
Nový chodník u č. p. 6, ul. Pohraniční stráže

250
200
1 000

Dopravní obslužnost

2292 Autobusové zastávky

1 200

u ZŠ Svatava

Využití volného času dětí a mlád.
3421 víceúčelová plocha u budovy ZŠ Svatava
Komun.služby a územ.rozvoj
3639 nákup traktoru vč. příslušenství
nákup přídavných zařízení na stávající traktor
nákup užitkového vozidla
PD - nový skladový prostor + garáž, areál Anežka

PD - rekonstrukce bytového domu č. p. 182
ul. K Rychtě

300 000

3632 Pohřebnictví
200

Odv. Odp. vod., kanalizace

2321 kanal. připojka při komplexním řešení komunikace

3612 Bytové hospodářství

1 500

1 300
300
300
200

Oprava střechy, fasáda a nové vchodové
dveře na objetku č. p. 14 "márnice"
Obnova zeleně

1 000
300

