Komentář k rozpočtu obce Koclířov na rok 2022
Úvod
Návrh rozpočtu Obce Koclířov na rok 2022 je sestaven v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. O rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, zákona 243/2000 Sb. o rozpočtovém určení daní v aktuálním znění a zákona
č.128/2000 Sb. o obcích.
Návrh rozpočtu je předložen ke schválení na paragrafy.

Návrh rozpočtu na rok 2022
V roce 2022 obec Koclířov počítá s příjmy v celkové výši 17 059 600.-Kč. Výdaje jsou naplánovány ve výši
25 435 000,-Kč a financování ve výši 8 375 400,-Kč. Ve financování jsou započítány splátky dlouhodobých
úvěrů ve výši 422 532,-Kč. Na pokrytí schodku dofinancování je použit přebytek hospodaření za minulé roky
ve výši 8 797 932,-Kč. Rozpočet je plánován jako schodkový, kde finanční prostředky na pokrytí schodku
rozpočtu jsou využity z výsledku hospodaření z minulých let.

Daňové příjmy
Výše plánovaných příjmů ze sdílených daní pro rok 2022 vychází z predikce daňových příjmů obcí
Pardubického kraje vydané Krajským úřadem ze dne 6.10.2021. Dále příjmy obce jsou poplatek ze psů,
poplatek za provoz, shromažďování a odstraňování komunálního odpadu, poplatek za lázeňský nebo
rekreační pobyt, odvod za odnětí půdy ze ZPF, správních poplatků, daně z hazardních her a daně z nemovitostí.
Daňové příjmy jsou navrhovaným rozpočtem stanoveny na částku 11 550 000,-Kč

Nedaňové příjmy
Jsou navrhovány ve výši 5 213 500,-Kč. Nejvýznamnější položkou těchto příjmů je příjem z bytového
hospodářství (včetně poskytovaných služeb) 2 470 000,-Kč a z lesního hospodářství 1 000 000,-Kč.

Kapitálové příjmy
Mezi kapitálové příjmy jsou zařazeny prostředky především z prodeje pozemků. V této době probíhá prodej
zainvestovaných parcel. Z tohoto důvodu je odhadnuta částka 100 000,-Kč..

Přijaté transfery
Do přijatých transferů je zařazen pouze příspěvek na výkon státní správy ve výši 165 600,-Kč a příspěvek na
opatrovnictví ve výši 30 500,-Kč , celkem 196 100,-Kč.

Běžné výdaje
Mezi běžné výdaje jsou zařazeny výdaje na provoz a chod obce, tj. opravy a udržování obecního majetku
(oprava střechy ZŠ, oprava podlahy sálu v KD, oprava střechy na sběrném dvoře(vedle č.p.243), úprava
fotbalového hřiště, oprava komunikací atd.), nákup elektr. energie, vody a pevných paliv do budov ve
vlastnictví obce Koclířov, nákup el.energie a provoz veřejného osvětlení, platy zaměstnanců obce a odměny
zastupitelům, provoz služeb obce atd. V neposlední řadě mezi běžné výdaje patří příspěvky spolkům
provozující v obci svoji činnost. Tato celková částka je navržena ve výši 18 225 000,-Kč. Tuto kapitolu rozpočtu
bude ve velké míře ovlivňovat situace v hospodářství ČR, tj. zvyšující se inflace, růst cen stavebních materiálů,
paliv a energií. Do návrhu rozpočtu je zapracován odhad zvýšení cen uhlí o 10% a el.energie o 30%. Do této
doby, tj. tvorby rozpočtu nebyl ještě vydán ceník pro Obec Koclířov.

Kapitálové výdaje
V kapitole kapitálových výdajů jsou navrhnuty částky na investice, nejvýznamnější je výstavba vodovodního
řádu na Spáleništi a úprava budovy č.p.140 na byty. Celkově je navržena částka ve výši 7 210 000-Kč.

Financováni
V kapitole financování jsou splátky úvěrů, které jsou pro rok 2022 stanoveny na částku 422 532,-Kč. Na pokrytí
schodku rozpočtu jsou použity prostředky z výsledku hospodaření obce Koclířov v minulých letech a to ve výši
8 797 932,-Kč.
Přehled splátek přijatých úvěrů obce Koclířov
Úvěr na dofinancování výstavby chodníků a opravu komunikací –měsíční splátka 35 211,-Kč– celkem za rok
2022 – 422 532,-Kč.
Financování je navrženo na částku 8 375 400,-Kč

V Koclířově 23.11.2021

