Informace pro občany Lošan a Lošánek
Čerpání rozpočtu obce za rok 2020
Příjmy:
Daně zasílané finančním úřadem
Odvod za odnětí půdy
Poplatky za odvoz odpadů
Poplatky ze psů
Daň z hazardních her
Správní poplatky
Dotace ze SK – náhrada příjmů obce (koronavirus)
Dotace – volby do zastupitelstev krajů a 1/3 senátu
Dotace ze státního rozpočtu – výkon státní správy
Dotace z Úřadu práce
Dotace ze SFŽP – kanalizace a ČOV
Dotace ze SK – kanalizace a ČOV
Příjem – odvoz železného šrotu
Pitná voda – služby
Byty – nájem
Prodejna – nájem
Pohřebnictví (nové smlouvy na pronájem hrobových míst)
Příjmy z pronájmu pozemků
Příjmy z prodeje pozemků
Separovaný sběr (EKO-KOM) – plasty, sklo, papír, obaly, olej
Příjmy z poskytování služeb (poplatky fitness, pronájem kabin)
Přeplatky el.energie
Ostatní příjmy (úroky)
Převody z rozpočtových účtů

4,689.819,- Kč
14.894,- Kč
193.200,- Kč
6.275,- Kč
27.426,- Kč
1.740,- Kč
386.250,- Kč
31.689,- Kč
58.100,- Kč
100.161,- Kč
5,633.404,- Kč
2,172.134,- Kč
6.648,- Kč
65.390,- Kč
164.496,- Kč
12.000,- Kč
5.234,- Kč
27.758,- Kč
34.630,- Kč
62.737,- Kč
13.290,- Kč
62.733,- Kč
248,- Kč
1,210.000,- Kč

Příjmy celkem

14,980.256,- Kč

Výdaje:
Kastrace koček

21.200,- Kč

Silnice
- oprava krajnice v Lošánkách

7.623,- Kč

Ostatní záležitosti pozemních komunikací
- administrace dotace – výstavba chodníku

27.244,- Kč

Dopravní obslužnost – autobusová doprava

48.241,- Kč

Pitná voda
- věcné břemeno
- el.energie – čerpadlo (zálohy)
- služby – rozbory pitné vody, zpracování provozní evidence
- vybudování průzkumného vrtu, projektové práce (vodovod)

1.175,- Kč
9.730,- Kč
42.336,- Kč
520.340,- Kč

Odvádění a čištění odpadních vod
- úroky z úvěru
- služby - provoz ČOV č.p. 20, čištění kanalizace
- kanalizace a ČOV – provedené stavební práce

40.445,- Kč
10.995,- Kč
12,465.509,- Kč

Rybník
- finanční příspěvek rybářskému spolku

5.000,- Kč

Školné
- mateřské školy (MŠ Křečhoř)

41.070,- Kč

Knihovna
- dohoda o provedení práce za II.pol.2019 a rok 2020
- nákup nových knih

10.000,- Kč
5.843,- Kč

Kronika
- dohoda o provedení práce

7.000,- Kč

Zachování a obnova kulturních památek
- oprava malovaných oken (Kolowrat)

3.000,- Kč

Kultura – dospělí
- materiál (květiny k pomníku, materiál na akce)
- služby (Bitva u Kolína, letní kino, Pietní akty)
- pohoštění (Bitva u Kolína, Pietní akty)
- věcné dary – životní jubilea

2.700,- Kč
32.800,- Kč
7.380,- Kč
2.500,- Kč

Hřiště
- drobný dlouhodobý majetek (houpačky, hadice k rozstřikovačům)
- materiál (NPK, postřik, dlažba, čisticí prostředky)
- elektrická energie
- pohonné hmoty
- služby (čištění židlí, přesun prvků na dětském hřišti, revize)
- nová hrací věž na dětském hřišti

22.127,- Kč
19.549,- Kč
64.110,- Kč
2.201,- Kč
11.178,- Kč
59.725,- Kč

Kultura – děti
- dárkové předměty na dětské akce, občerstvení, sladkosti
- Maškarní karneval – hudební produkce
- Rozloučení s prázdninami - malování, skákací hrad, divadélko
pro děti
Ostatní zájmová činnost
- trika pro šipkaře

16.672,- Kč
3.000,- Kč
15.296,- Kč
6.989,- Kč

Bytové hospodářství
- materiál na opravy v č.p. 20 (vodoměr, obklady)
- oprava – rekonstrukce koupelny byt č.1

20.340,- Kč
73.472,- Kč

Veřejné osvětlení
- elektrická energie
- oprava VO

46.847,- Kč
23.607,- Kč

Pohřebnictví
- elektrická energie (zálohy)

1.539,- Kč

Územní plán
- vypracování návrhu změny č.1

25.000,- Kč

Komunální služby a územní rozvoj
- nájemné – pozemek pod prodejnou
- služby (terénní úpravy cesty Lošánky – Polní Voděrady)

5.000,- Kč
41.866,- Kč

Sběr a svoz nebezpečných odpadů

31.268,- Kč

Sběr a svoz komunálních odpadů
- dohoda o provedení práce
- známky na popelnice
- odvoz odpadů

7.000,- Kč
460,- Kč
291.289,- Kč

Objemný odpad
- odvoz sutě

472,- Kč

Tříděný sběr
- odvoz sběrných kontejnerů

138.118,- Kč

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
- platy zaměstnanců
- dohody o provedení práce
- zdravotní a sociální pojištění
- ochranné pomůcky
- nákup materiálu (náhradní díly, pracovní pomůcky a nářadí)
- drobný dlouhodobý majetek (lavice, vysavač na listí)
- pohonné hmoty a maziva
- služby (kácení a ořez stromů, sečení, lékařské prohlídky, servis)
- opravy (traktůrek, sekačka)
- pití pro zaměstnance
- nákup vanového kontejneru

124.699,- Kč
273.920,- Kč
66.785,- Kč
1.281,- Kč
27.151,- Kč
12.895,- Kč
32.023,- Kč
38.586,- Kč
17.933,- Kč
934,- Kč
43.006,- Kč

Příspěvek důchodcům

20.500,- Kč

Krizová opatření
- dezinfekce a roušky

20.041,- Kč

Požární ochrana
- drobný hmotný majetek (lano, rukavice, baterie, motorová pila)
- materiál (lišta, klíny, řetězy)
- elektrická energie (zálohy)
- pohonné hmoty a maziva
- služby – emise a technická prohlídka
- oprava hasičského auta

21.746,- Kč
3.020,- Kč
2.160,- Kč
1.540,- Kč
1.590,- Kč
6.090,- Kč

Odměny členů zastupitelstva (platy)
- starosta
- místostarosta
- zastupitelé
- zdravotní pojištění
Volby do zastupitelstev krajů a 1/3 senátu
- odměny členů volební komise, dohody
- kancelářské potřeby
- pohoštění

180.000,- Kč
104.000,- Kč
60.630,- Kč
31.068,- Kč
28.582,- Kč
845,- Kč
2.262,- Kč

Činnost místní správy (Obecní úřad)
- platy zaměstnanců
459.192,- Kč
- dohody o provedení práce
169.350,- Kč
- sociální pojištění a zdravotní pojištění
155.754,- Kč
- zákonné pojištění
2.374,- Kč
- kojenecká voda (náhradní zásobování pro děti)
2.161,- Kč
- knihy a tisk
7.410,- Kč
- drobný hmotný majetek (regály do knihovny, čerpadlo, dávkovač
dezinfekce, varná konvice, mikrovlnka, světelný řetěz)
51.646,- Kč
- nákup materiálu (kancelářské potřeby, tonery, papír,
čisticí prostředky apod.)
34.226,- Kč
- elektrická energie (zálohy)
115.740,- Kč
- poštovní služby
2.615,- Kč
- služby telekomunikací
15.742,- Kč
- školení
4.985,- Kč
- ostatní služby (zpracování mezd, počítač – servis,
instalace, smluvní poplatky, antiviry, licence, roční služby BOZP
a PO, registrace, provoz webových stránek, roční udržovací
poplatky, projekty apod.)
288.054,- Kč
- opravy (oprava AKU kamen, kopírky, rozhlasu)
14.834,- Kč
- cestovné
904,- Kč
- pohoštění
6.100,- Kč
- penále na pojistné
369,- Kč
- věcné dary
2.088,- Kč
- finanční příspěvek nadaci
1.788,- Kč
- členský příspěvek Spolek pro obnovu venkova
2.000,- Kč
- platby daní a poplatků (správní poplatky)
2.600,- Kč
- rekonstrukce OÚ
238.242,- Kč
- modernizace obecního rozhlasu
48.804,- Kč
- služby peněžních ústavů
3.955,- Kč
- pojištění majetku obce
22.494,- Kč
- převody z rozpočtových účtů
1,210.000,- Kč
- vratka DPH
- 93.351,- Kč
_________________________________________________________________________
Výdaje celkem
Vypracovala účetní: Eva Pěkná

18,132.619,- Kč

