
Střednědobý rozpočtový výhled
obec Vanov
rok 2021 – 2024

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a 
jeho novelizací zákonem č. 557/2004 Sb., zpracovala obec Vanov rozpočtový výhled na období 
2021 – 2024.

Pro stanovení výše příjmů roku 2021 až 2024 byl použit střednědobý výhled státního 
rozpočtu české republiky,  výše výdajů je  predikována v návaznosti  na hospodaření  obce a 
plánované investice obce.

2021 2022 2023 2024

třída 1. Daňové příjmy 964 886 975 1073

třída 2. Nedaňové příjmy 304 271 309 345

třída 3. Kapitálové příjmy (půjčky, 
úvěry)

0 0 0 0

třída 4. Příjaté dotace (transfery) 108 110 110 115

Příjmy 
CELKEM

1378 1267 1394 1533

třída 5. Neinvestiční výdaje 661 608 669 735

třída 6. - Investiční výdaje 467 409 375 498

- Pořízení ÚP obce 250 0 0 0

- Investice do infrastruktury 0 100 250 250

- Projektová příprava 0 150 100 50

Výdaje 
CELKEM

1378 1267 1394 1533

třída 8. Financování (půjčky, úvěry) 0 0 0 0

CELKEM za 
rok

0 0 0 0

Přebytek z předch. rozpočtů, stav k 
31.12.2019 – 3 503 tis.

3503 3503 3503 3503

Výhled na rok 2021 – 2024 je zpracován jako vyrovnaný. Obec nemá žádné dlouhodobé 
pohledávky ani  závazky.  Přebytky rozpočtu oproti  predikci  budou využívány k investicím do 
infrastruktury  a  majetku  obce,  případně  k  vytváření  finanční  rezervy  na  pokrytí  
nepředvídatelných nákladů či větších investic. Celkový zůstatek hospodaření obce (přebytek) k 
31.12.2019 je  3 503 tis.,  přičemž v  současné době jsou finance drženy jako rozpočtová a 
finanční rezerva obce.

Dále je  uveden výhled investic  obce s předpokládanou dobou realizace.  Jedná se o 
soupis plánovaných a nutných investic bez bližšího časového a finančního určení. O konkrétní  
podobě a přípravě investic pro daný rok bude rozhodováno při přípravě aktuálního rozpočtu 
obce v závislosti na potřebách obce.

www.obec-vanov.cz



Investiční záměr Předpoklad 
realizace

Pořízení územního plánu obce 2021

Příprava pozemků pro výstavbu RD 2022 - 2024

Úprava inženýrských sítí pro RD – kanalizace, komunikace 2022 - 2024

Obnova komunikací 2021 - 2024

Obnova VO – výměna svítidel, kabelizace 2022

Obnova zbrojnice SDH 2022 - 2023

Připojení obce k veřejnému vodovodu 2024

Obecní ČOV včetně sítí -----

Obnova lesních porostů 2021 - 2022

Pozemkové úpravy 2022 - 2024

Střednědobý  rozpočtový  výhled  obce  byl  projednán  a  schválen  na  zasedání 
zastupitelstva obce č. 14/2020, dne 18. 12. 2020, usnesení č. ZO 41/14/2020.

Ludmila Ťápalová, v.r.
starostka obce

Daniela Salusová, v.r.
místostarostka obce

Vyvěšeno dne: 29.12.2020

Sejmuto dne: 18.1.2021

Na elektronické úřední desce: 29.12.2020 na adrese https://www.obec-vanov.cz/rozpocet-obce

www.obec-vanov.cz
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