Otepää valla 2020. aasta eelarve lühiülevaade

Otepää vallavolikogu kinnitas prioriteedid 2020.aasta eelarvestrateegias aastateks 2020-2023,
mis võeti vastu 2019. aasta oktoobris.
2020.aasta eelarve võeti volikogus vastu 23.01.2020
2020. aasta prioriteetideks on:
•
•
•

Puka koolimaja rekonstrueerimine
tänavavalgustuse kaasajastamine
Otepää keskväljaku väljaehitamine

Põhitegevuse tulud
Tulude planeerimisel on lähtutud 2019. aasta tegelikust laekumisest ning omatulude
prognoosist. Eelarve põhitegevuse tuludeks on planeeritud 9 751 070 eurot. Valla tulubaasi
moodustavad maksutulud, toetused, kaupade ja teenuste müügitulud ning muud tulud.
•
•
•
•

Eelarve tuludest 55,46% moodustavad maksutulud. Kokku 5 408 000 eurot.
Laekumised kaupade ja teenuste müügist on planeeritud 5,5% ehk 536 720 eurot.
Saadavad toetused riigieelarve tasandus- ja toetusfondist moodustavad 38.93% ehk
3 796 350 eurot.
Muudeks tuludeks on planeeritud 0,1% ehk 10 000 eurot.

Põhitegevuse kulud
2020. aasta eelarve põhitegevuse kulud on 9 322 539 eurot, moodustades 72% eelarve
kuludest.
Enamus põhitegevuse kuludest jagunevad kolme tegevusala vahel:
•
•
•

haridusele (lasteaiad, koolid, muusikakool) kulub 57,52% ehk 5 362 062 eurot
sotsiaalteenistusele kulub 10,79% ehk 1 005 570 eurot
kultuurile ja vaba aja sisustamisele (kultuurikeskused, raamatukogud ja
sporditegevused ning huviringid) kulub 9,15% ehk 852 737 eurot

Vallavalitsuse ülalpidamisele kulub 7,53% ehk 702 089 eurot.
Majandus- ja personalikulud tervikuna moodustavad 94,43% ehk 8 803 028 eurot, suurenedes
võrreldes 2019. aastaga 1,8%.
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Investeerimistegevus
2020. aasta eelarves on planeeritud investeeringukulud 4,5 miljonit eurot, mis on ca 2
miljonit eurot rohkem kui 2019. aastal.
Investeeringud koosnevad:
•

•
•

Põhivara soetusest 4 410 065 eurot.
Suuremad investeeringuobjektid on:
o Puka kooli rekonstrueerimine, omaosalus 263 453 eurot ja EAS toetus 1 648 856
eurot
o tänavavalgustuse kaasajastamine, omaosalus 140843 eurot ja KIK toetus 234
067 eurot
o Otepää keskväljak, omaosalus 43 305 eurot ja RTK toetus 245 394 eurot.
Toetustest 60 000 eurot.
Intressikuludest 35 000 eurot.

Investeeringute elluviimiseks võetakse laenu 550 000 eurot, mis suurendab valla
netovõlakoormust umbes 33%-le, ehk ca 2 600 000 euroni.
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Investeeringud valdkondade ja finantseerimisallikate kaupa
(tuhat eurot)
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