Schválený rozpočet pro rok 2021
Příjmy

Položka

Kč

Daňové

1xxx

6 581 000,00

Nedaňové

2xxx

510 000,00

Kapitálové

3xxx

Přijaté transfery

4xxx

Příjmy celkem

144 300,00

7 235 300,00

Výdaje

Položka

Kč

Běžné výdaje

5xxx

3 103 000,00

Příspěvek na provoz MŠ na 3111

5331

400 000,00

Kapitálové výdaje , opravy a udržování, nákup
pozemku

6xxx, 5171

1 500 000,00

Výdaje celkem

5 003 000,00

Saldo rozpočtu (příjmy – výdaje)

2 232 300,00

Financování

Položka

Zdroje z minulých let

8115

Splátky dlouhodobý úvěr

8124

Financování celkem

Kč
0,00
- 541 000,00

1 691 300,00

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 30.11.2020. Příjmy a výdaje jsou vyjádřeny v nejvyšším druhovém třídění na třídy.
Jako závazný ukazatel rozpočtu je vztah k příspěvkové organizace obce MŠ Úhřetice a to
ve výši 400 000,00 Kč. Podrobný rozpis rozpočtu bude proveden při zadávání 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 na opravy a údržbu obecního majetku – pořízení projektu na
pořízení nové kanalizace včetně ČOV, dokončení přípravy akce Vybudování chodníků mezi
obcemi Vejvanovice – Úhřetice – projektová dokumentace v rámci územního a stavebního
povolení – I. Etapa.
Rozpočet je tedy koncipován jako přebytkový, kdy přebytek je určen na splátky úvěru.
Ušetřené prostředky budou ponechány na běžných účtech jako rezerva na akci budování
kanalizace včetně výstavby ČOV.

Zpracovala : Eva Baťková

Návrh rozpočtu zveřejněn na úřední desce a na internetových stránkách od 1.12.2020 do
15.12.2020.
Rozpočet byl schválen na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne15. 12. 2020.
Schválený rozpočet zveřejněn od 21. 12. 2020 do 31. 3. 2022 elektronicky na internetových
stránkách obce www.uhretice.cz
Do rozpočtu v listinné podobě je možno nahlédnout na obecním úřadě v úředních hodinách a v
pracovní době podatelny.

Podpis osoby zodpovědné za zveřejnění v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech:
Hana Ceralová

