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

Návrh - Střednědobý výhled rozpočtu na období 2021 – 2023
Obec Jankov dlouhodobě hospodaří s vyrovnaně sestaveným a schváleným rozpočtem tak, aby
zabezpečila řádné plnění provozních a finančních potřeb obce a obecního úřadu Jankov. Obec Jankov
započala v roce 2019 z pohledu finanční bilance s klíčovou realizací akce „Stavba nové kanalizace a ČOV
v obcích Jankov a Holašovice“. Obec získala na realizaci akce finanční podporu z dotací z příslušných
dotačních programů MZe a Jihočeského kraje v souhrnné výši 29.726.800,- Kč. Celkové náklady akce dle
uzavřené SoD jsou 38.708.927,- Kč (vše bez DPH). Z důvodu realizace akce se obec ke dni 8.10.2029 stala
plátcem DPH. Toto jsou klíčové ukazatele pro další bilancování a sestavování rozpočtu obce v dalších letech.
Tato akce bude pokračovat i v letech 2020 a předpokládáme, že do konce března 2021 by měla být stavebně i
finančně ukončena. V této souvislosti „Stavba nové kanalizace a ČOV v obcích Jankov a Holašovice“, Obec
Jankov uzavřela s bankou Česká spořitelna a.s. finanční úvěr ve výši 13 mil Kč na období cca 10ti let. Stávající
disponibilní finanční prostředky deponované na běžných účtech obce Jankov vedené u ČSOB a.s.
104104250/0300, ČNB 94-9413231/0710, České spořitelny a.s., datu schválení tohoto rozpočtového výhledu
činí cca 9 mil Kč budou využity na další plánované a zastupitelstvem schválené investiční a neinvestiční
aktivity obce tak, aby byla zachována kontinuita života a řádného hospodaření v obou osadách i v dalším
období.
Při sestavování rozpočtu v dalších cca 10ti letech bude nutné počítat se splátkami vč. nastavených
fixních úroků ve výši 73.104,- Kč/měsíčně a pokud nedojde v mezidobí z rozhodnutí zastupitelstva obce
k mimořádnému splácení části nebo celého úvěru ze zdrojů obce, je nutné toto rozpočtově zohlednit na
výdajové straně rozpočtu. V uvedených letech dále 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 tvorbu rozpočtů se i v dalších dvou
letech stále počítá s „mírným“ růstem ekonomiky HDP o cca 2,0 %, což by mělo být při vyrovnaném
rozpočtu zohledněno jak na straně příjmů, tak výdajů. V případě nedostatku rozpočtovaných finančních
prostředků (větší výdaje než příjmy) v průběhu plánovaného období bude využito dostupných přebytků
finančních prostředků z minulých let - viz disponibilní fin. prostředky na účtech obce Jankov.
Ve všech letech je prioritou zastupitelstva řádně zabezpečit vlastní chod a provoz obcí Jankov a
Holašovice tak, aby nedocházelo k dalšímu výraznějšímu zadlužování obce a byly vytvořeny předpoklady pro
řádné plnění závazků vyplývajících ze zákonné podstaty fungování územních samosprávních celků.
Tento střednědobý rozpočtový výhled bude podkladem pro sestavování rozpočtu v příslušných letech
uvedeného rozpočtového období.

Příloha č.2 zápisu č.6/2019

Návrh rozpočtového výhledu v příjmech a výdajích
pro období 2021 – 2023
Tabulka:
Položka roku
2021
Příjmy
o1 Daňové příjmy
o2 Nedaňové příjmy
- Příjmy z pronájmů
Výdaje
o1 Běžné výdaje
o2 Kapitálové výdaje
- úvěr
2022
Příjmy
o1 Daňové příjmy
o2 Nedaňové příjmy
- Příjmy z pronájmů
Výdaje
o1 Běžné výdaje
o2 Kapitálové výdaje
- úvěr
2023
Příjmy
o1 Daňové příjmy
o2 Nedaňové příjmy
- Příjmy z pronájmů
Výdaje
o1 Běžné výdaje
o2 Kapitálové výdaje
- úvěr

Částka
7.550.000,- Kč
4.950.000,-- Kč
2.450.000,-- Kč
150.000,-- Kč
7.550.000,- Kč
5.050.000,-- Kč
1.622.752,-- Kč
877.248,-- Kč
7.700.000,- Kč
5.100.000,-- Kč
2.450.000,-- Kč
150.000,-- Kč
7.700.000,- Kč
5.200.000,-- Kč
1.622.752,-- Kč
877.248,-- Kč
7.850.000,- Kč
5.250.000,-- Kč
2.450.000,-- Kč
150.000,-- Kč
7.850.000,- Kč
5.350.000,-- Kč
1.622.752,-- Kč
877.248,-- Kč

Projednáno dne 9.12.2019
Vyvěšeno dne: 12.12.2019 dle §11 odst.3 zák.č. .250/2000 Sb. (na úřední desce a v elektronické
podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup):
Sejmuto dne:
Schváleno dne:
Ing. Jan Jílek - starosta

