Návrh rozpočtu na rok 2022
Příjmy

Položka

Kč

Daňové

1xxx

4 506 600,00

Daň z nemovitosti

1511

395 000,00

Nedaňové

2xxx

250 300,00

Přijaté transfery

4xxx

73 700,00

Příjmy celkem

5 225 600,00

Výdaje

Položka

Kč

Běžné výdaje

5xxx

3 151 000,00

Příspěvek na provoz ZŠ na 3113

5331

600 000,00

Kapitálové výdaje, opravy a udržování

6xxx, 5171

800 000,00

Z toho

Výdaje celkem

4 551 000,00

Saldo rozpočtu (příjmy – výdaje)

724 600,00

Financování

Položka

Kč

Zdroje z minulých let

8115

- 177 400,00

Splátky dlouhodobý úvěr

8124

- 547 200,00

Financování celkem

724 600,00

Rozlikávací rozpočty minulých let, včetně plnění, jsou zveřejněné na internetu viz
https://monitor.statnipokladna.cz

Komentář k rozpočtu :

Při sestavování rozpočtu se vycházelo v souladu s § 3 zákona č. 250/2000 Sb., v platném
znění – střednědobého rozpočtového výhledu a dále dle skutečného čerpání dle výkazu FIN
2 12M k 31.10.2021. Příjmy a výdaje jsou vyjádřeny v nejvyšším druhovém třídění na třídy.
Jako závazný ukazatel rozpočtu je vztah k příspěvkové organizaci obce ZŠ Vejvanovice a to
ve výši 600 000,00 Kč. Podrobný rozpis rozpočtu bude proveden při zavedení příjmů a
výdajů do výkazu o plnění rozpočtu – FIN 2 12M. Dle uzavřených smluv o poskytnutí úvěru
roční splátky činí 547 200,00 Kč (10 100,00 Kč + 35 500,00 Kč měsíčně).
Běžné výdaje – výdaje na provoz obecního úřadu, údržba budovy OÚ, údržba a péče o
zeleň, společenský a kulturní život, výdaje na knihovnu, dobrovolnou část požární ochrany,
výdaje na odměny zastupitelů, pojištění obce, údržbu chodníků a místních komunikací,
výdaje na veřejné osvětlení, sběr a svoz odpadů.
Kapitálové výdaje, opravy a udržování - nákup pozemku na stavbu čističky odpadních vod,
projektové práce na projektu - odkanalizování obce pro územní řízení, oprava místní
komunikace u koupaliště.
V roce 2022 by měla proběhnout rekonstrukce nn vedení do země, kterou bude financovat
společnost ČEZ. Vzhledem ke skutečnosti, že většina světel veřejného osvětlení je na
sloupech nn vedení elektrické energie je nutností rekonstrukce veřejného osvětlení. Obec
bude žádat na tuto náročnou akci o veřejnou podporu – dotaci cca ve výši 80 %
předpokládaných výdajů. Do rozpočtu bude tato akce upřesněna a doplněna v roce 2022
rozpočtovým opatřením.
Rozpočet je sestaven jako přebytkový, kdy část příjmů daného roku je použita na základě
uzavřených smluv o úvěru na splátky jistiny úvěrů, další zůstanou na běžných účtech a
budou určeny k využití v následujících letech.

Zpravovali : Eva Baťková, Roman Kubík

Zveřejněno na úřední desce i na internetových stránkách obce před projednáním v zastupitelstvu,
které je stanoveno na 16.12.2021, a to ve dnech : 1.12. - 21.12.2021
Podpis osoby zodpovědné za zveřejnění v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech:
Alexandra Čižinská

