Rozbor hosnodaření obce Krčmaň za rokzotg
Rozpočet obce Krčmaň na rck2019, ve výši l0 499 719,00 Kč byl projednán a schválen
na zasedání Zastupitelstva obce Kľčmaňdne20.2.2019 jako vyrovnaný (příjmy: výdajům)
V pruběhu roku byl upravován Ro na konečnou částku 8 314 758,77 Ií:č..
Celkové příjmy obce Krčmaň v ľoce 2019
l0 352 50l,83 Kč
Celkové výdaje obce Kľčmaňv roce 2019
8 314 758,77 Kě
- zůstatek finančníchprostředků u peněŽního ústavu KB olomouc' a.s. I 663 623,54 Kč,
- zůstatek finančníchprostředků u peněŽního ústaw ČNB
974 478,l4Kč
Celkem finančníprostředky zarok2019 2 638l01,68 Kč
Plnění rozpočtu příjmů - 2019

...
...

ostrava

Daňové příjmy: (třída 1 )
6821144,27 Kč,
(z ýzických osob, ze závislé činnosti, zkap.ťynosů, z právnických osob, z přidané hodnoty,
odnětí půdy ze ZPF, odvod loterií, daňz nemovitostí, poplatky od občanůza komunální
odpad, zapsy, správní poplatky' zaažíváníveřejného prostranství)
Nedaňové příjmy: ( třída 2 )
738 097,56Kč,
(zpronájmu ost.nemovitostí a jejich č,ástí,zposkytování sluŽeb a vyrobků, příjmy zpronájmu
pozemků)

Neinvestiční přĺjatétransfery: ( třída 4 )
ze státního rozpočtu v rámci souhľ. Dotačního vztahu
z všeob.pokladny správy SR _ volby do EP
v rámci operačního programu dotace MŠKrčmaĺ
dotace olomouckého kĺaje _Podpora provozu prodejny smíš.zboŽí

Kč
29 000'00 Kč
250 000'00 Kč
100 000'00 Kč
101 200'00

Investičnípřĺjatétľansfery: ( třída 4 )
Dotace SZIF - Vývořerrí zastavení na lesních pozemcích
804 740,00 Kč
Dotace z MMR _ Rekonstrukce chodníků-pravá strana ve směru olomouc-Přerov, Il.úsek
760 000'00 Kč
Konsolidace příjmů a výdajů
750 000,00 Kč
přijaté neinv.a inv. transfery celkem
2 793 260,00 Kč
Plnění ľozpočtuvydajů - 2019

Příimv

celkem

10 352 501.83

Kč

)

Běžnévydaje: ( třída 5
6 843 ll9'77 Kč
(wýdaje na silnice, pozemní komunikace' provoz veřejné silničnídopravy,

ČoV' ZŠa MŠ'
činnosti knihovnické, kultura, rozhlas, církev, multifunkční a dětské hřiště, TJ, nebytové
hospodařství, veřejné osvětlení, pohřebnictvi, svozy odpadů, péčeo vzhled a veřejnou zeleň
obce, senioľ klub, JSDH, zastupitelstvo obce, činnost místnísprávy, výdaje z finančních
opeľací)
Kapitálové vydaje: ( třída 6 )
1 471 639,00 Kč
( budovy, stavby, komunální sluŽby _ pozemky)
VÝdaie

V Kľčmanidne25.2.2020

celkem:

83

77

Kč

!

oBEC xťČułŇ
Kokorďiá 763 1^
zzo oo;ŕnČĺĺłs
Tel'

l-i8!5-39tÔ*8-

lc oosz!ołô,ő lc ćŹôósEBłc

ą

'i/

/

ct

