Rozpočet obce Poříčí nad Sázavou na rozpočtový rok 2022 dle zákona č. 250/2000 Sb.

Rozpočet na rok 2022 v Kč
PŘÍJMY CELKEM
DAŇOVÉ
NEDAŇOVÉ
KAPITÁLOVÉ
PŘIJATÉ TRANSFERY
VÝDAJE CELKEM
Provoz bez oprav
Investice a opravy (realizace programu rozvoje obce)
SALDO ROZPOČTU (PŘÍJMY - VÝDAJE)
FINANCOVÁNÍ CELKEM
Zdroje z minulých let
Splátky úvěrů
Dlouhodobý úvěr

1xxx
2xxx
3xxx
4xxx

27 359 000
24 357 000
2 508 000
0
494 000

-

64 429 000
16 444 000
47 985 000

8115
8124
8123

-37 070 000
37 070 000
9 870 000
-2 800 000
30 000 000

Rozklikávací rozpočty minulých let, včetně plnění, jsou zveřejněné na internetu viz https://monitor.statnipokladna.cz
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Důvodová zpráva:
Příjmy:
Návrh rozpočtu obce na rok 2022 vychází z očekávání postupného oživování ekonomiky, přesto je v příjmové části sestaven konzervativně, tj. příjmy jsou
odhadovány na nižší úrovni, než jaké predikují nástroje „Kalkulačka RUD“ (Svaz měst a obcí ČR; https://www.informaceoobcich.cz/kalkulackarud/?gclid=Cj0KCQiA-eeMBhCpARIsAAZfxZAkwi_diRzRbG8aZeIZbf6LQrSUnuL5h0mj9zFRf5ZzvLtEneaxwi4aAhgIEALw_wcB), Ministerstvo financí ČR nebo
hlavní bankovní domy včetně České spořitelny a.s. Rozpočet byl dále sestavován v souladu s doporučeními uvedenými v Analýze financí obce (Cityfinance;
Ing. Luděk Tesař, 2021) a dále na základě plnění letošního roku.
Výdaje:
Rozpočet obce na rok 2022 je zaměřen na výrazné investice do infrastruktury obce. Na straně výdajů jsou zahrnuty především tyto investiční akce a opravy:
•

•

•

•
•
•
•

Dokončení projektu Stavební úpravy a změna užívání objektu čp. 4 v Poříčí nad Sázavou na bytový dům s veřejně prospěšnými službami (KLENOTY),
který je financován ze schváleného úvěru Komerční banky a.s. Nad rámec schváleného projektu se předpokládá mimo jiné provedení vnějšího
oplocení, úprava zahrady a okolních zpevněných ploch; 30 000 000 Kč.
Výstavba ČOV, kanalizace a přípolož vodovodu na Hvozdci, dle projektové dokumentace zpracované v předchozích letech. V místní části Hvozdec
bude vybudována samostatná ČOV, kanalizace je projektována jako gravitační. Současně bude do výkopu položen vodovod, který bude přiveden na
úroveň vjezdu do místní části. Jeho dokončení a propojení s vodovodní soustavou bude předmětem dalších etap; 6 650 000 Kč.
Obnova místních komunikací po letošní (2021) rekonstrukci nadzemního vedení např. v ulicích Pavlíkova, Strmá, V Chaloupkách, Na Hrázi a Ke Skalce.
Přesný rozsah bude záviset na případném přiznání dotace Ministerstva pro místní rozvoj, o kterou bude obec žádat; 7 000 000 Kč. Zároveň se
předpokládá provedení každoročních oprav komunikací po zimě; 500 000 Kč.
Výměna pěší lávky přes Konopišťský potok dle projektové dokumentace zpracované společností PONTEX s.r.o.; 2 000 000 Kč.
Přechody pro pěší v ulicích Žižkova a Bukovanská; 300 000 Kč.
Kompletní oprava 2 šaten a ředitelny v mateřské škole; 600 000 Kč.
Opět se předpokládá podpora systému třídění odpadů, a to formou nákupu kompostérů a jejich umístění do domácností; 80 000 Kč.
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