Komentář k návrhu rozpočtu Obce Stružinec na rok 2020
Výdaje
podpora ostatních produkčních činností
ostatní služby
silnice
ost.záležitosti poz.komunikací -chodníky
provoz veřejné silniční dopravy - čekárny
dopravní obslužnost
pitná voda
odvádění a čištění odpadních vod
vodní díla v zemědělské krajině
základní školy
knihovna
kronika
pomníky
místní rozhlas
ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
ostatní záležitosti kultury
sportovní zařízení ve vlastnictví obce
ostatní sportovní činnost
ostatní zájmová činnost a rekreace
bytové hospodářství
nebytové hospodářství
veřejné osvětlení
pohřebnictví
komunální služby
sběr a svoz komunálních odpadů
využívání a zneškodňování kom.odpadů
ostatní ochrana půdy a spodní vody
péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
ost.činnosti sovis.se službami pro obyv.
osobní asistence, pečovatelské služby
krizová opatření
požární ochrana
obecní zastupitelstvo
místní správa
obecné výdaje z finančních operací

péče o lesy - výsadba, ochrana, těžba, daň z nemovitosti
prodejna
místní komunikace - zimní údržba, zametání, dopravní značení, zrcadla, opravy cest (cesta Bezděčín)
zimní údržba, zametání, zábradlí
lavičky do čekáren, opravy, údržba
autobusy
provoz vodovodu - duozon, odečty a výměny vodoměrů, rozbory, elektřina, mzda, opravy a údržba
údržba kanalizace (vzorkování)
rybník, čištění nádrže v Tuhani
dotace na provoz školy, údržba budovy, pořízení sporáku
nákup knih, časopisů, provoz knihovny, mzda
odměna kronikářky
kytice, opravy
údržba rozhlasu, výměna reproduktorů
provoz mobilního rozhlasu
dary jubilantům, setkání seniorů, rozsvěcení stromu, vánoční osvětlení, oslavy 650 let obce
obecní tělocvična - elektřina, provoz, úklid, modernizace osvětlení, topení
spolufinancování rekonstrukce soc. zařízení TJ Sokol
dětské hřiště pod lesem - pravidelné kontroly, zastínění
plyn, opravy v bytech, opravy komínů, výměna vchod. dveří čp. 178 a oken čp. 178 a 112
Tuhaňka (opravy střechy, komína, výměna oken), společenská místnost Pohoří (elektroinstalace, modernizace topení)
opravy, elektřina, modernizace LED (Cikánka, Pohoří)
údržba hřbitovů
příspěvek Mikroregionu Pojizeří, pozemky - zaměření, pořízení
popelnice - svozy, mobilní svozy, nákup pytlů
tříděný odpad, provoz sběrného dvora
poplatek za odběr podzemní vody
údržba obecních pozemků, sekání, úprava prostranství proti ZŠ
příspěvky sdružením a spolkům
příspěvek Pečovatelská služba Lomnice n. P.
povinná rezerva na krizové situace
elektrická energie, PHM, materiál, oprava požární nádrže v Tuhani
mzdy a odvody
mzdy a odvody zaměstnanců, provoz budovy obecního úřadu, elektřina, cestovné, školení, údržba počítačů a programů, www stránky,
rekonstrukce sociálních zařízení a modernizace zasedací místnosti
bankovní poplatky

