Obec Dolní Žandov
Dolní Žandov čp.36, 350 02 Cheb
Rozpočtový výhled na rok 2020 – 2022

PŘÍJMY

r.2020

v tis.

r.2021

r.2022

Třída 1
Daňové příjmy
Třída 2
Nedaňové příjmy
Třída 3
Kapitálové příjmy
Třída 4
Přijaté dotace
příjmy celkem

16.050
1.850
50
1.500
19.450

16.080
1.855
55
1.600
19.590

16.150
1.860
60
1.650
19.720

VÝDAJE

r.2020

r.2021

r.2022

Třída 5

17.430
250
17.680
300
1.470
19.450

19.690
230
17.920
200
1.470
19.590

17.930
220
18.150
100
1.470
19.720

Běžné neinvestiční výdaje
Úroky z úvěrů (neinvestiční)
Neinvestiční výdaje celkem
Třída 6
Kapitálové /investiční) výdaje
Financování- splátky úvěrů
výdaje celkem

Dlouhodobé úvěry budou spláceny ve výši 1,47 mil. Kč ročně až do roku 2025.

Rozpočtový výhled je součástí předběžné finanční kontroly podle zákona č.320/2001 Sb.
Správce rozpočtu
účetní:
Schváleno fin.výborem:
Schváleno OZ :

Příkazce operace:

Obec Dolní Žandov
Dolní Žandov čp.36, 350 02 Cheb
Komentář k rozpočtovému výhledu

PŘÍJMY
Daňové příjmy – daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
- daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti
- daň z příjmů fyzických osob srážková
- daň z příjmů právnických osob za obce
- daň z příjmů právnických osob
- daň z přidané hodnoty
- místní poplatky ( poplatek ze psů, z ubytovací kapacity,užívání veřej. prostranstvi)
- správní poplatky ( poplatek za ověřování podpisů (kopií) a jiná rozhodnutí a povolení
- daň z nemovitosti

Nedaňové příjmy – příjmy z vlastní činnosti – platby za odvoz TDO, doprava dětí,náklady na obědy
Okrouhlá, vstupné, příjmy za půjčení sekačky,multikáry,
platby za el.energii ,teplo,vodné - bytové
hospodářství
- příjmy z pronájmu majetku – nebytových prostor, bytů, pozemků
- příjmy z úroků a dividend
- ostatní nedaňové příjmy – příjmy z vyúčtování služeb bytového hospodářství,sponzorské
dary
Kapitálové příjmy - příjmy z prodeje majetku – bytů,budov,pozemků a ostatního drobného majetku
Přijaté dotace – poskytnuté dotace – ze státního rozpočtu

-

2

-

VÝDAJE
Běžné neinvestiční výdaje – výdaje na platy, DPP, odvody zdravotního a sociálního pojistného a zák.pojistné
zaměstnavatele,nemocenská
- nákupy materiálu, DHIM, ochranných pomůcek, předplatného
- úroky
- platby za el.energii, vodné, teplo, pohonné hmoty, plyn
- poštovné,telefony, poplatky bankám,pojistné, školení,právní služby,revize
odvoz TDO
- opravy a údržba, programové vybavení,, cestovné, pohoštění, leasing
- příspěvky do sociálního fondu, věcné dary
- příspěvky občanským sdružením, dobrovolným svazkům obcí
- příspěvky příspěvkové organizaci, dotace obcím(neinvestiční náklady), kolky,
platby daní a poplatků (daň z převodu nemovitostí,silniční daň,dálniční známky)

Kapitálové ( investiční) výdaje – výdaje na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku

Splátky půjček a úvěrů - splátky úvěru – výstavba kanalizace a střecha základní školy (Česká spořitelna)
- splátky úvěru – obnova lomunikací, veř. Prostranství a zázemí pro kulturní a
společ. život a zařízení pro volný čas ( Komerční banka)

Zpracovala:Harbistová Věra
dne: 5.11.2018

