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Střednědobý výhled rozpočtu Obce Jankov na roky 2021 -2025

Tento návrh je sestavován na základě požadavku § 3 zákona Č. 250/2000 Sb. o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů. Obsahem návrhu střednědobého výhledu, dle tohoto zákona, mají
být základní údaje o příjmech a výdajích, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě
realizovaných záměrů. Střednědobý výhled rozpočtu je nástrojem územního samosprávného
celku sloužícím pro střednědobé finanční plánování rozvoje jeho hospodářství a k zajištění
stability potřeb obce. Sestavení střednědobého je zpravidla na období 2 až 5 let následujících
po roce, na který se sestavuje roční rozpočet. Tvorba výhledu vychází z účetních dat obce za
uplynulá účetní období, z odhadu nárůstu daňový příjmů.

Obec počítá z důvodů dopadu nákazy COVID19 s nižším příjmem běžných příjmů oproti roku
2019 a 2020, netroufá si ve výhledu počítat s jejich větším nárůstem v následujících letech. Do
období výhledu je započten plán obdržené dotace na Intenzifikaci ČOV a Kanalizaci vč.ČOV
Odlochovice ve výši 50% celkových nákladů investice. Ostatní granty a dotace započteny do
příjmů nejsou. Realizace většiny investic je podmíněna úspěšně vyřízenou žádostí o dotaci ze
státního rozpočtu, fondů EU popř. získáním úvěru.

Přijaté dotace
Obec počítá v roce 2021 s přijetím neinvestičního transferu ze státního rozpočtu SDV, jsou to např.
prostředky pro výkon st. správy, výkon opatrovnictví na pol. 4112 ve výši 11871OO,-Kč.
Přijaté krátkodobé, dlouhodobé úvěry
Není počítáno s financováním investic z bankovních úvěrů.
Běžné neivenstiční výdaje
Běžné neinvestiční výdaje nejsou meziročně navyšovány z důvodu opatrnosti.
Kapitálové (investiční) výdaje
V r. 2021 plánuje obec soutěž na dodavatele zhotovení výběrového řízení a zpracování žádosti o
dotaci na akci Intenzifikace ČOV Jankov. Prioritou obce je zajištění řešení čištění odpadních vod v
obcích a výstavby čistíren odpadních vod. Hospodaření obce je soustředěno na vytvoření maximální
finanční rezervy na tuto stavbu. Všechny investice se budou realizovat přednostně s využitím
dotačních prostředků. Z důvodu nedostatku finančních rezerv a objemu rozpočtových příjmů se
akce související s likvidací splaškových vod budou též realizovat postupně v tomto pořadí
1) Intenzifikace ČOV Jankov 2) Kanalizace a ČOV Odlochovice 3) Kanalizace a přivaděč na ČOV
Jankov z Jankovské Lhoty. Případné nutné zajištění finančních prostředků úvěrem podstatně ovlivní
hospodaření obce v následujících letech.
V návrhu rozpočtu na rok 2021 je mj. oprava střechy hasičské zbrojnice Odlochovice, výměna vrat
v hasičské zbrojnici v Jankově, opravy bytového fondu a výměna dvou topných zařízení v bytech,
zpracování projektové dokumentace na výměnu krovu, třešní krytiny a půdních prostor nad sálem
v Jankově. V roce 2022 je plánováno se započetím Intenzifikace ČOV, investice bude hrazena
z vlastních zdrojů, přebytků hospodaření předchozích let, z vytvořené rezervy na infrastrukturu a
z dotace.
V případě potřeby bude střednědobý výhled rozpočtu aktualizován.
Střednědobý výhled byl schválen ZO Jankov dne 16.12.2020.
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Návrh- Střednědobý výhled rozpočtu Obce Jankov, sídlo Na Náměstí č. 14, 25703 Jankov, IČ:00231916

I Rok

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Výkaz pro hodnocení rozpočtu use v tis.Kč skut. 9/20

Třída 1 Daňové příjmy - ř.401 O 13483 14029 15000 18000 18000 18000
Třída 2 Nedaňové příjmy - ř.4020 1538 2217 2200 2200 2200 2700
Třída 3 Kapitálové příjmy - ř.4030 4091 50 100 1000 2000 500
Třída 4 Přijaté dotace - ř. 4040 6565 2442 22400 2500 20000 2500

Příjmy celkem ř.4050 25677 18738 39700 25200 42200 25200
z toho kons. příjmů-rezerva infrastruktura 1250 1250 O 1250 1250 1250
Příjmy celkem 24427 17488 39700 25200 40950 25200
plánované půjčky O O O O O O

Třída 5 Běžné (neinvestiční) výdaje - ř.421 O 13185 16138 13200 13200 13200 13200
Třída 6 Kapitálové (investiční) výdaje -ř.4220 4323 2600 40000 12000 40000 12000

Výdaje celkem ř.4240 17508 18738 53200 25200 53000 25200
z toho kons.výdajů:rezerva infrastruktura 1250 1250 O 1250 1250 1250
Výdaje celkem 16258 17488 53200 25200 51950 25200
Výše splátky půjčky O O O O O O
Financování po konsolidaci -8169 O 13500 O 11000 O

Přehled dlouhodobě realizovaných záměrů na roky 2021-2025:
Akce budou realizovány za předpokladu, že obec bude mít dostatek finančních prostředků.
Přednostně budou realizovány akce financované z dotačních titulů.

V tis.Kč Období
realizace

Modernizace bytového fondu 2000 2021-2025
Opravy a rekonstrukce komunikací, rekonstrukce 8000 2021-2025
dopravních značení, opravy lesních cest
Obnova zeleně, alejí 1000 2021-2025
Opravy naučných stezek, výstavba nových 2000 2021-2025
Vybagrování a opravy vodních děl 4000 2021-2025
Rekonstrukce veřejného osvětlení obce 1000 2021-2025
Opravy kapliček a kulturního dědictví obce 500 2021-2025
Intenzifikace ČOV Jankov, Kanalizace a ČOV 80000 2021-2025
Odlochovice, Kanalizace a přivaděč Jankovská Lhota
Opravy vodohospodářské infrastruktury 5000
Opravy budov vč. bytů a zařízení v majetku obce 2000 2021-2025
Úpravy veřejných prostranství obce 1000 2021-2025
Modernizace technického vybavení obce 2000 2021-2025
Modernizace vybavení požárních jednotek, opravy 1000
zbrojnic
Modernizace sportovišť a dětských hřišť 1000 2021-2025
Opravy a investice ve školních budovách vč.vybavení 2000 2021-2025
školských zařízení
Oprava kulturního zařízení Jankov (sál- střecha,půdní 6000 2021-2025
prostory)


