
Rozpočet obce Hukvaldy na rok 2022

Příjmy

v tis. Rozpočet na rok 2022

daňové příjmy 32719,0

dotace 46929,4

kapitálové příjmy 100

nedaňové příjmy 6283

Příjmy celkem 86031,4

Financování 

8115 přebytek hospodaření minulých let 12000

8124 splátka úvěru na kanalizaci, automobil -1456

8124 splátky překlenovacího úvěru -11000

8123 překlenovací úvěr 22000

8123 přijetí úvěru 11238

Výdaje
odd.§ 1014 ozdravování hospodářských zvířat,zvláštní veterinární péče 50

1032 podpora ostatních produkčních činností  (obecní les) 290

2141 vnitřní obchod (informační centrum) 948,9

2212 silnice 5177,5

2219 ostatní záležitosti pozemních komunikací (parkoviště Hukvaldy) 770

2229 ostatní záležitosti v silniční dopravě 70

2292 Dopravní obslužnost 353

2310 Pitná voda 1380

2321 Odvádění a čistění odpadních vod 6760

2341 vodní díla   (mlýnský náhon) 1100

2419 ostatní záležitosti spojů (obec. TV a internet) 2704

3113 základní škola – neinvestiční příspěvek na provoz 4280

3113 základní škola 18102

3114 speciální základní školy 3

3312 hudební činnost 278

3319 ostatní záležitosti kultury 58

3322 zachování a obnova kulturních památek 300

3326 pořízení, zachování a obnova místních, kultur., nár., a his. Povědomí 39985,5

3349 ostatní záležitosti sdělovacích prostředků ( Hukvaldský občasník) 250

3399 ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 505

3419 ostatní tělovýchovná činnost 599

3421 využití volného času dětí a mládeže (dotace SRPŠ) 115

3429 ostatní zájmová činnost a rekreace 231

3612 bytové hospodářství   (dům s peč.službou) 922

3631 veřejné osvětlení 1190

3632 pohřebnictví 1188

3639 komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 8728,5

3721 sběr a svoz nebezpečných odpadů 120

3722 sběr a svoz komunálních odpadů 2390

3729 ostatní nakládání s odpady (rekultivace skládky) 350

3739 ostatní ochrana půdy a spodní vody  (černé skládky) 15

3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 7242,5

4356 denní stacionáře a centra denních služeb 3

4359 ostatní  služby a činnosti v oblasti sociální péče 348,4

4399 ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 50

5213 krizová opatření 16

5512 požární ochrana - dobrovolná 609

5311 bezpečnost a veřejný pořádek (obecní policie) 1268

6112 zastupitelstva obcí 3118

6115 volby do zastupitelstev ÚSC

6171 činnost místní správy 4041,5

6320 pojištění funkčně nespecifikované 110

6330 převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

6399 ostatní finanční operace 1900

6402 finanční vypořádání minulých let 50

6409 ostatní činnost jinde nezařazená   (rezerva) 843,6

Výdaje celkem 118813,4

Mgr. Luděk Bujnošek, starosta

Schváleno Zastupitelstvem obce Hukvaldy dne 8.12.2021.

Vyvěšeno dne: 29.12.2021
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