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DŮVODOVÁ ZPRÁVA 

 

k materiálu: Rozpočet obce na rok 2023 a střednědobý výhled obce na roky 2023-2025 

 

předkladatel: Mgr. Dagmar Horevajová 

 

pro zasedání ZO Předboj konané dne: 19. 12. 2022 

 

Obsah materiálu: 

Jedná se o schválení rozpočtu obce na rok 2023 a střednědobého výhledu na roky 2023-2025. 

 

Zhodnocení dosavadního stavu: 

Návrh rozpočtu byl řádně a v termínu zveřejněn na úřední desce a elektronické úřední desce 

obce dne 12.12. 2022. Rozpočet je sestaven jako schodkový, investice plánované v roce 2023 

budou dofinancovány z vlastních finančních zdrojů, tzn. z financí ušetřených na účtech obce, 

které činí k dnešnímu dni, tj. k 19.12. 2022 Kč 20. 995.291 Kč. 

Výdaje na po voz mateřské školy jsou plánovány ve výši 1. 498. 000 Kč. 

 

Zdůvodnění předložení materiálu: 

Příjmy byly stanoveny dle skutečnosti roku k 31. 10. 2022 s přepočtením na celý rok, položky 

týkající se daňových příjmů ponecháváme dle predikce rozpočtového určení daní. Daňové 

příjmy byly v návrhu rozpočtu zveřejněny včetně transferů 278.600 Kč v celkové výši 

22.929.900 Kč. Pro rok 2023 činí daňové příjmy částku 22.650.700 Kč a nedaňové příjmy 

částku 2.924.400 Kč. Celkové příjmy činí 25. 854. 200 Kč. 

 

Výdaje byly rovněž stanoveny dle skutečnosti roku 2022, k 31. 10. 2022, s přepočtením na 

celý rok. Ve výdajích uvažujeme s částkou 26 033 320 Kč, část je pokryta v příjmech (jedná 

se zejména o stočné a komunální odpad), ostatní jsou spojeny s běžnou správou zajišťující 

chod obce. Z celkové částky výdajů 26 033 320 je 6 132 200Kč počítáno na investiční 

výdaje. 

Schodek rozpočtu ve výši 179. 120 Kč je kryt z rezervy minulých let. 

Investiční výdaje jsou cíleny na akce, u kterých se předpokládá podání žádosti o dotace, nebo 

na investiční akce, které je třeba řešit přednostně.  

Řešíme dobudování zastávek autobusu. Zabýváme se přípravou projektů na autobusové 

zastávky a obratiště autobusů, chodník podél ulice Hlavní k I/9. Aktuálně řešíme opatření za 

zlepšení chodu ČOV. Aktuálně se řeší projekt pro stavební povolení navýšení kapacity ČOV 

Předboj. Stejně jako v předchozích letech musíme velký objem financí vyčlenit na zajištění 

školní docházky formou spolufinancování výstavby svazkové základní školy Pod Beckovem. 

 

Finance vyčleněné v nižších částkách uvažujeme vydat za projektové práce tak, aby byly 

projekty připraveny pro eventuální vyhlášení dotačních výzev.  

 

Dále jsou vyčleněny i pro příští rok prostředky na podporu spolků, počítáme opět s ročním 

možným příspěvkem na zajištění chodu a potřeb TJ Sokol Předboj a Rybářského spolku 
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Předboj, a i nadále máme připraveny prostředky na podporu kulturních, společenských a 

sportovních akcí,  

 

Investiční výdaje vycházejí ze střednědobého rozpočtového výhledu, který má obec sestavený 

pro roky 2023–2025 a který zohledňuje plán rozvoje obce. 

 

V rozpočtu je počítáno s částkou 2 300 000 Kč na ČOV, v rozpočtu je počítáno s částkou 

2.300.000 Kč na chodníky a místní komunikace a s částkou 124.000 Kč na autobusové 

zastávky. 

Téměř 2.500.000 Kč je plánováno jako investice do svazkové školy. 200.000 Kč jako 

investice do třídění odpadu (hnízda). 100.000 Kč je počítáno jako investice na vybavení 

zeleně a 100.000  je plánováno do informačních technologií. 

 

Další investiční i neinvestiční výdaje obce Předboj nebo změny oproti plánovanému rozpočtu 

mohou být řešeny i v průběhu příštího roku rozpočtovými opatřeními. 

 

Mgr. Alice Semiánová doporučuje Rozpočet obce na rok 2023 schválit na třídy. 
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