OBEC JIČÍNĚVES
Jičíněves 82, 50731 Jičíněves

Rozpočtový výhled na roky 2018-2020 v tis. Kč
pro střednědobé finanční plánování rozvoje hospodaření územního samosprávního celku





Základní údaje o příjmech a výdajích ÚSC
Dlouhodobější závazky a pohledávky Obce
Finanční zdroje pro financování dlouhodobě realizovaných záměrů
Základní údaje o příjmech a výdajích ÚSC obce Jičíněves

Příjmy
Počáteční stav BÚ k 1.1.
Daňové příjmy - ř. 4010
Nedaňové příjmy - ř. 4020
Kapitálové příjmy - ř. 4030
Přijaté dotace - ř. 4040
Příjmy celkem (po konsolidaci)
Příjmy z financování (úvěry, půjčky) tř. 8

r. 2018
1 609,7
8 900,0
700,0
100,0
9 700,0

r. 2019
2 209,7
8 950,0
650,0
100,0
9 700,0

r.2020
3 109,7
8 950,0
650,0
100,0
9 700,0

6 700,0
2 000,0
8 700,0
400,0
600,0
2 209,7

6 800,0
2 000,0
8 800,0
0,0
900,0
3 109,7

6 800,0
2 000,0
8 800,0
0,0
900,0
4 009,7

Výdaje
Běžné (neinvestiční) výdaje – ř. 4210
Kapitálové (investiční) výdaje – ř. 4220
Výdaje celkem
Splátky jistin dlouhodobých úvěrů – 8124
Hotovost běžného roku
Hotovost na konci roku
Komentář:
Příjmy
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Přijaté dotace
Příjmy z financování
Výdaje
Běžné (neinvestiční) výdaje
Kapitálové (investiční) výdaje
Splátky jistin

Příjmy, které jsou stálé a pravidelně se opakující
příjmy za likvidaci komunálních odpadů, poplatky ze psů, správní poplatky, příjmy z vlastní činnosti
Dotace na výkon státní správy, na volby a přijaté investiční dotace
Přijaté úvěry, půjčky
Výdaje stálé, nutné a opakující se. Jsou to výdaje související s politikou zastupitelstva, chodem obce.
Výdaje spojené s naplánovanými investicemi a realizovaných záměrů
Je to většinou splátkový kalendář vyplývající z uzavřených úvěrových smluv, ze smluv o půjčkách a
návratných finančních výpomocí a dalších dlouhodobých závazků

Dlouhodobější závazky a pohledávky Obce
Pohledávky obce
Běžné pohledávky, které vznikají poplatníky, budou vymáhány jako doposud. Upomínkami a poté soudně.

Závazky Obce
Jistina – dlouhodobý úvěr
Úvěr bude doplacen v roce 2018.
Záměry obce dle naléhavosti:
1. Rok 2018 – dokončit projekt stavba Kanalizace a ČOV Jičíněves pokud se podaří sehnat finanční
krytí na celou akci, tj. dotace např. z MZe ČR, Královéhradecký kraj a úvěr, případě se státá plátci
DPH.
2. Rok 2018 – pokračovat v rozpracovaných projektech, tj. především
a. výstavba vodovodu do částí Batoušov, Žitětín, Labouň a dále také Keteň,
b. rybník Labouň, odbahnění
c. rybník Liběšice, odbahnění
d. nové veřejné osvětlení v obci Jičíněves z důvodu pokládky elektrické vedení ČEZ do země
e. bezpečnost dopravního provozu křižovatka na hlavní silnici v Jičíněvsi
f. a dále zateplení budovy obecního úřadu.
Na investiční akce se obec bude pokoušet získat dotace, např.




Krajský úřad královéhradeckého kraje
SZIF
Ministerstva ČR

Dle §2 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, v platném znění se tímto rozpočtovým
výhledem řídí finanční hospodaření ÚSC.

Jaroslav Mlejnek, starosta

