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Návrh rozpočtového výhledu na léta 2023 – 2025 

Návrh rozpočtového výhledu 

 Vše v tis. Kč Rok 

   2023 2024 2025 

     

Třída 1 Daňové příjmy  6 000 6 500 6 500  

Třída 2 Nedaňové příjmy  1 000 1 000 1 000 

Třída 3 Kapitálové příjmy  1  1 1 

Třída 4 Přijaté dotace (neinvestiční) 200 200 200 

 Příjmy celkem 7 201 7 701 7 701 

      

Třída 5 Běžné výdaje (neinvestiční)  3 500 4 000 4 000 

Třída 6 Kapitálové výdaje (investiční)  2 000  2 000 2 000 

 Výdaje celkem  5 500  6 000 6 000 

 Financování 1 701 1 701 1 701 

 z toho:      

 Změna stavu peněz na účtech -839 -839 -839 

 splátka dlouhodobých úvěrů  1 032 1 032 1032 

      

 

Plánovaný stav fin. prostředků na účtech obce ke 
konci roku 

 
4 500 5 000 5 000  

 

Hodnoty jsou uvedeny v tis. Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Komentář k návrhu rozpočtového výhledu obce Vrbčany na období 

let 2023 – 2025 

 

Rozpočtový výhled vychází ze skutečného plnění rozpočtu z roku 2022 a výhledu plánovaných 

akcí.  

Příjmy obce jsou tvořeny: 

a) daňovými příjmy - které jsou rozhodující položkou a představují zhruba 80 % příjmů obce 

b) nedaňovými příjmy - které tvoří správní a místní poplatky, odměny za zpětný odběr a využití 

odpadu, příjmy z úroků, pronájem majetku, stočné apod. 

c) přijaté dotace - představují příjmy z jiných rozpočtů, státní správy, např. poskytování 

prostředků na výkon státní správy, volby, VPP, dotace ze státních fondů 

d) kapitálové příjmy - příjmy z prodeje majetku obce, např. pozemků 

 

Výdaje obce tvoří: 

a) běžné výdaje – neinvestiční nákupy, platy včetně odvodů, výdaje na opravu a údržbu 

majetku, výdaje na energie (elektrická energie), služby, nákup materiálu, výdaje na dopravní 

obslužnost apod. 

b) kapitálové výdaje – to jsou investiční výdaje (popsány viz níže). 

 

Investiční výdaje na léta 2023 - 2025 

1. Oprava budovy obecního úřadu – zateplení, okapy, vnitřní místnosti 

2. Výstavba nového chodníku od horního křížku až k železniční stanici 

3. Oprava stávajících chodníků a silnic – u obecního úřadu 

4. Výměna oken u zvonice 

5. Oprava a pokračování v opravě kostelní zdi 

 

Vrbčany dne 22.11.2022 

 

Ing. Mgr. Šárka Jelínková 

Starostka obce Vrbčany 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne 22.11.2022 

Sejmuto z úřední desky dne: 14.12.2022 

 


