OBEC OBECNICE
OBECNICE 159
IČ: 00242918

NÁVRH AKTUALIZACE STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU OBCE
NA ROK 2020
v tis. Kč

PŘÍJMY
Třída
1
2
3
4

Název
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté transfery

Příjmy celkem

Schválený výhled
rozpočtu obce
22 000,00
600,00
100,00
3 550,00

Upravený výhled
rozpočtu obce
23 000,00
650,00
200,00
3 000,00

26 250,00

26 850,00

Schválený výhled
rozpočtu obce
15 000,00
8 000,00

Upravený výhled
rozpočtu obce
25 225,00
6 950,00

23 000,00

32 175,00

Schválený výhled
rozpočtu obce
+3 250

Upravený výhled
rozpočtu obce
-5 325,00

+3 250

-5 325,00

VÝDAJE
Třída
5
6

Název
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje

Výdaje celkem
FINANCOVÁNÍ
Třída
8

Název
Financová (+ přebytek/- schodek)

Financování celkem
KOMENTÁŘ:

1. Schválený výhled rozpočtu
Ve schváleném výhledu rozpočtu obce na rok 2020 bylo je v příjmech třídy 4 uvažováno
s dotací na dobudování kanalizace ve výši 3 000 tis. Kč.
V kapitálových výdajích bylo uvažováno s dobudováním kanalizace v obci ve výši 5 000 tis. Kč
a vybudováním komunikace na Šachtě ve výši 3 000 tis. Kč.

2. Úprava výhledu rozpočtu
Daňové, nedaňové a kapitálové příjmy byly aktualizováno, dle přepokládaného plnění roku
2019, v kapitálových příjmech je zahrnut souhrnný dotační vztah a dále dotace na VPP dle uzavřené smlouvy. Dále dotace na rekonstrukci mostku přes Obecnický potok a rekonstrukci místních

komunikací v obci v celkové výši 1 839 398,- Kč, na které již bylo vydáno rozhodnutí MMR
o poskytnutí dotace. Rovněž byla zahrnuta do výhledu rozpočtu dotace na revitalizaci zeleně
v obci ve výši 500 tis. Kč, v současné době je podána žádost o přidělení dotace.
Běžné příjmy byly jednak upraveny dle vývoje v roce 2019. Dále byly výdaje navýšeny
o částku 13 mil. Kč na výměnu vodovodního potrubí od čp. 7 k čp. 271, neboť při provádění
běžných oprav byl zjištěn havarijní stav celého potrubí. Dále vznikla potřeba dokoupit kontejnery
na odpad ve výš 100 tis. Kč, což vyplynulo ze zahájení provozování sběrného dvora. Dále je
ve výdajích uvažováno s částkou 1 000 tis. Kč na revitalizaci zeleně (viz dotace).
V kapitálových výdajích je i nadále uvažováno s budováním komunikace na Šachtě (dle
předběžného rozpočtu cca 2,5 mil. Kč), s rekonstrukcí mostku a místních komunikací (dle dotací
MMR) v celkové hodnotě 2 900 tis. Kč, rekonstrukcí veřejného osvětlení ve výši 800 tis. Kč,
dopracováním územního plánu ve výši 250 tis. Kč a nákupem pozemků, po kterých vedou
obecní inženýrské sítě ve výši 500 tis. Kč.
Předpokládaný schodek výhledu rozpočtu by byl kryt přebytky předchozích let.

V Obecnici, dne 08.11.2019

Zpracovala: Alena Kadlecová, účetní

Vyvěšeno na úřední desce obce v listinné i elektronické podobě dne:

Sejmuto dne:

08.11.2019

