Návrh rozpočtu na rok 2023
Příjmy

Položka, třída

Kč

Daňové

1xxx

8 715 000,00

Daň z nemovitosti

1511

970 000,00

Ostatní příjmy z činnosti

2xxx

494 000,00

Přijaté transfery

4xxx

144 000,00

Příjmy celkem

10 323 000,00

Výdaje

Položka

Kč

Běžné výdaje

5xxx

4 543 000,00

Příspěvek na provoz MŠ na 3111

5331

400 000,00

Kapitálové výdaje , opravy a udržování

6xxx, 5171

800 000,00

Z toho

Výdaje celkem

5 743 000,00

Saldo rozpočtu (příjmy – výdaje)

4 580 000,00

Financování

Položka

Zdroje z minulých let

8115

-4 039 000,00

Splátky dlouhodobý úvěr

8124

- 541 000,00

Financování celkem

Kč

- 4 580 000,00 Kč

Rozklikávací 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 31.10.2022. Příjmy a výdaje jsou vyjádřeny v nejvyšším druhovém třídění na třídy.
Jako závazný ukazatel rozpočtu je vztah k příspěvkové organizaci obce MŠ Úhřetice a to ve
výši 400 000,00 Kč. Podrobný rozpis rozpočtu bude proveden při zavedení příjmů a výdajů
do výkazu o plnění rozpočtu – FIN 2 12M. Dle uzavřené smlouvy o poskytnutí úvěru roční
splátky činí 541 000,00 Kč (45 046,00 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,
tělovýchovu, výdaje na odměny zastupitelů, pojištění obce, údržbu chodníků a místních
komunikací, výdaje na veřejné osvětlení, sběr a svoz odpadů.
Kapitálové výdaje a výdaje – náklady na výběrové řízení a administrace podání žádosti o
dotaci na výstavbu nové kanalizace včetně výstavby ČOV a další nutné úkoly spojené s
touto akcí, v případě získání dotace na opravu polní cesty k lípě bude realizována její oprava
cca z jedné poloviny. Příjem dotace i výdaj bude následně řešeno rozpočtovým opatřením.
Nebylo zatím zapojeno do rozpočtu obce, není stoprocentní jistota, že obec dotaci získá a v
případě zamítnutí žádosti nebude akce realizována.
Rozpočet je tedy koncipován jako přebytkový, kdy přebytek je určen na splátky úvěru.
Ostatní finanční prostředky budou ponechány jako potřebná finanční rezerva pro budování
nové kanalizace a čističky odpadních vod.

Zpravovali : Eva Baťková
Ing. Stanislav Valášek, Ing. Věra Součková, Ing. Pavel Smetana – finanční výbor

Zveřejněno na úřední desce i na internetových stránkách obce před projednáním v zastupitelstvu,
které je stanoveno na 29.11.2022, ve dnech : 15.11. - 29.11.2022
Podpis osoby zodpovědné za zveřejnění v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech:
Hana Ceralová

