Střednědobý výhled rozpočtu obce Turkovice na roky 2021 - 2023
vyvěšeno: 16.11.2020 schváleno: 17.12.2020
rozpočtové příjmy roku 2021 v tis.

druhy příjmu

příjmy z rozpočtového určení daní a poplatky

výše
předpokládaného
5000

příjmy ze služeb obce a prodeje pozemků

800

neinvestiční transfery - dotace UP na VPP( na platy zaměstnanců)aj.

400

předpokládané dotace a údržbu majetku obce

200
6400

rozpočtové výdaje roku 2021 v tis.

druhy výdajů

odměny zastupitelů a zaměstnanců obecního úřadu

výše
předpokládaných
800

výdaje na správu obce, údržba budov a veřejného prostranství, sběr a svoz komunálního odpadu, veřejn. osvětlení, kultura,
2000 mateřská škola,požární ochrana, pojištění a poplatky a
opravy místních komunikací
výstavba bytů v budově OÚ, infrastruktura Jižní

300
2700

zastřešení obchod

200

oprava hřbitovní zdi

200

FVE ČOV

150

zástěny kontejnerů
splátky úvěru na výstavbu kanalizace a čov

50
300

6700
případný schodech hospod. bude hrazen z přebytků hosp. min. období, přebytek na další období

-300

rozpočtové příjmy roku 2022 v tis.

druhy příjmu
příjmy z rozpočtového určení daní a poplatky

výše
předpokládaného
5200

příjmy ze služeb obce a prodeje pozemků

800

neinvestiční transfery - dotace UP na VPP( na platy zaměstnanců)aj.

400

předpokládaná dotace na údržbu majetku obce

200
6600

rozpočtové výdaje roku 2022 v tis.

druhy výdajů
odměny zastupitelů a zaměstnanců obecního úřadu

výše
předpokládaných
800

výdaje na správu obce, údržba budov a veřejného prostranství, sběr a svoz komunálního odpadu, veřejn. osvětlení, kultura,
2000 mateřská škola,požární ochrana, pojištění a poplatky a
opravy místních komunikací

1000

oprava budovy MŠ - střecha a fasáda včetně zateplení

2500

splátky úvěru na výstavbu kanalizace a čov

300
6600

případný schodech hospod. bude hrazen z přebytků hosp. min. období, přebytek na další období

0

rozpočtové příjmy roku 2023 v tis.

druhy příjmu
příjmy z rozpočtového určení daní a poplatky

výše
předpokládaného
5200

příjmy ze služeb obce a prodeje pozemků

800

neinvestiční transfery - dotace UP na VPP( na platy zaměstnanců)aj.

400

předpokládané dotace a údržbu majetku obce

200
6600

rozpočtové výdaje roku 2023 v tis.

druhy výdajů
odměny zastupitelů a zaměstnanců obecního úřadu

výše
předpokládaných
800

výdaje na správu obce, údržba budov a veřejného prostranství, sběr a svoz komunálního odpadu, veřejn. osvětlení, kultura,
2000 mateřská škola,požární ochrana, pojištění a poplatky a
opravy místních komunikací
hřiště
splátky úvěru na výstavbu kanalizace a čov

300
1000
300

4400
případný schodech hospod. bude hrazen z přebytků hosp. min. období, přebytek na další období

2200

