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Komentář k návrhu rozpočtu Obce Bezděkov na rok 2021 
 

Rozpočet obce Bezděkov byl sestaven v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, v aktuálním znění, a splňuje požadavky na vyvážený a trvalý rozvoj 

obce. 

Priority rozpočtu 2021 obce Bezděkov: 

 Finanční zajištění udržitelného rozvoje obce při současném dodržování platné legislativy ČR. 

 Splátky úvěrového účtu 

 Opravy chodníků včetně PD na pokračování dalšího úseku oprav 

 Nový povrch hřiště 

 Zateplení stropu budovy úřadu a pohostinství 

 Pokračování II. fáze obnova lesa 

 Technické zhodnocení budovy úřadu 

 Tvorba rezervy na kanalizaci 

 

Příjmová část rozpočtu 

Příjmová část rozpočtu obce Bezděkov se skládá z: 

- Daňových příjmů 

- Nedaňových příjmů 

- Přijatých transferů 

Objem příjmů byl navržen na základě předchozího vývoje z minulých let s přihlédnutím na aktuální 

predikci daňových příjmů a chystaných změn právních předpisů, které mohou výši skutečných příjmů 

obce ovlivnit – výrazné snížení u  sdílených daní i u změn v dani z nemovitostí. Součástí daňových 

příjmů jsou i poplatky za TKO, PSI a správní poplatky. 

Nedaňové příjmy jsou v návrhu rozpočtu tradičně tvořeny pravidelně se opakujícím příjmy. Počítá se   

příjmy z pronájmu ost. nemovitostí, pozemků. Příjmy za třízený odpad. Dalšími nedaňovými příjmy 

jsou úroky na bankovních účtech.  

Přijaté transfery 
Schválený rozpočet pro rok 2021 v tuto chvíli uvažuje jen s transfery, které tvoří příspěvek na výkon 

státní správy pro rok 2021, ve výši 73800,-- Kč. 

Očekáváná dotace za obnovu lesa není do rozpočtu pro rok 2021 zapojena. 
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Výdajová část rozpočtu obce 

Výdajová část rozpočtu obce Bezděkov se skládá z: 

- Běžných výdajů 

- Kapitálových výdajů 

Běžné výdaje 

Rozpočet obce na rok 2021 je předložen, tak aby finančně zajistil splnění všech zákonných povinností 
a smluvních závazků obce – odpadové hospodářství, zajištění VO, dodávky energií, zajištění dopravy. 
Údržba zeleně, zajištění kultury, Rozpočet zajistí základní chod úřadu.  

Plánovaná oprava chodníků, II. fáze obnovy lesa, obnova zeleně v obci. 

Oprava povrchu na hřišti. 

Technické zhodnocení budovy úřadu a pohostinství.  

Tvorba rezervy na kanalizaci 

Financování. 

Návrh rozpočtu obce Bezděkov počítá se zapojení položky 8115 samofinancování.  

Splátka úvěru České spořitelně a.s. je tvořena přes plošku 8124. 

 

 

Závěr 

Návrh rozpočtu je zpracován na základě dostupných informací týkajících se příjmů, které jsou 
limitujícím faktorem pro stanovení objemu výdajů jednotlivých kapitol. Návrhy rozpočtů kapitol jsou 
stanoveny tak, aby bylo zajištěno především plnění všech zákonných povinností obce, fungování 
úřadu, zajištění služeb pro občany obce. 

 

Vypracovala: Ing. Iveta Vašíčková 

 

 

 

 


