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Obec Jankov
část Holašovice
Adresa: Jankov 46
373 84 p. Dubné
Tel: 387 982 133

Schválený rozpočtový výhled na období 2019 – 2021
Obec Jankov dlouhodobě hospodaří se sestaveným a schváleným rozpočtem tak, aby
zabezpečila řádné plnění provozních a finančních potřeb obce a obecního úřadu Jankov. Obec
Jankov v letech 2019 – 2021, v závislosti na stavu projektu „Výstavba nové splaškové kanalizace
a ČOV v obcích Jankov a Holašovice“, uvažuje čerpání finanční půjčky ve výši cca 3,5 - 4 mil Kč
od bankovní instituce na období cca 10ti let, ale pouze v případě získání požadované výše
dotace z MZE na zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizik povodní. Celkové
plánované investiční náklady realizace akce jsou odhadovány v celkové výši cca 34 milionu Kč.
Dále ke kofinancování této investičně náročné akce (cca 10 mil Kč) budou využity stávající
disponibilní finanční prostředky na běžných účtech ČSOB a.s. 104104250/0300, ČNB 949413231/0710 a na spořicím účtu ČSOB a.s. 244319755/0300 obce Jankov, což k datu schválení
tohoto rozpočtového výhledu činí cca 7 mil Kč a zbývající část plánovaných finančních
prostředků bude kryta z příjmových kapitol rozpočtu na rok 2019 – 2020.
Obec Jankov je dále připravena v případě úspěšného vyhodnocení výše uvedeného
projektu obnova vodohospodářské infrastruktury z MZE a finanční podpory z dotačních zdrojů
v požadované výši zpracovat a předložit žádost o možnost dalšího kofinancování této akce (max.
však do výše 10% nutné spoluúčasti obce) této akce z rozpočtu Jihočeského kraje, který
připravuje ve svém grantovém kalendáři na uvedené rozpočtové období podporu žádostí na
výstavbu a obnovu vodohospodářské infrastruktury.
V dalších letech 2020 - 2021 pak Obec Jankov předpokládá pro příslušné plánovací
období k vlastnímu využití finančních prostředků nadále předkládat žádosti o finanční prostředky
z alternativních zdrojů (fondy EU, granty Jihočeského kraje, ministerské dotační tituly MKČR a
MMR, dále předkládat žádosti přes GP MAS, apod.) na rozvoj obou obcí (Jankov a Holašovice)
dle zadání a zpracování podkladů projektové dokumentace či dle charakteristiky vypsaných
grantových témat. Pro tvorby rozpočtů v dalších letech se počítá s mírným oživením ekonomiky
a meziročním růstem na straně příjmů a výdajů o cca 2,2 %. V případě nedostatku
rozpočtovaných finančních prostředků (větší výdaje než příjmy) v průběhu plánovaného období
bude využito dostupných přebytků finančních prostředků z minulých let.
Ve všech letech je prioritou zastupitelstva řádně zabezpečit vlastní chod a provoz obce
Jankov a její část Holašovice tak, aby nedocházelo k zadlužování obce a byly vytvořeny
předpoklady pro řádné plnění závazků vyplývajících ze zákonné podstaty fungování územních
samosprávních celků.
Tento rozpočtový výhled bude podkladem pro sestavování rozpočtu v příslušných letech
rozpočtového období.
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Schválený rozpočtový výhled v příjmech a výdajích
pro období 2019 – 2021
Tabulka:
Položka roku
Částka
2019
Příjmy
27.700.000,- Kč
o1 Daňové příjmy
4.500.000,-- Kč
o2 Nedaňové příjmy
23.090.000,-- Kč
- Příjmy z pronájmů
110.000,-- Kč
Výdaje
33.700.000,- Kč
o1 Běžné výdaje
31.250.000,-- Kč
o2 Kapitálové výdaje
2.329.976,-- Kč
- Leasing
120 024,- Kč
2020
Příjmy
7.400.000,- Kč
o1 Daňové příjmy
4.600.000,-- Kč
o2 Nedaňové příjmy
2.690.000,-- Kč
- Příjmy z pronájmů
110.000,-- Kč
Výdaje
7.400.000,- Kč
o1 Běžné výdaje
5.000.000,-- Kč
o2 Kapitálové výdaje
2.379.976,-- Kč
- Leasing
120 024,- Kč
2021
Příjmy
7.500.000,- Kč
o1 Daňové příjmy
4.700.000,-- Kč
o2 Nedaňové příjmy
2.690.000,-- Kč
- Příjmy z pronájmů
110.000,-- Kč
Výdaje
7.500.000,- Kč
o1 Běžné výdaje
5.000.000,-- Kč
o2 Kapitálové výdaje
2.469.994,-- Kč
- Leasing
30 006,- Kč

Projednáno dne 28.11.2017
Vyvěšeno dne: 7.12.2017 dle §11 odst.3 zák.č. .250/2000 Sb. (na úřední desce a v elektronické podobě
způsobem umožňujícím dálkový přístup):

Sejmuto dne: 28.11.2017
Schváleno dne: 28.11.2017
Ing. Jan Jílek - starosta

