Komentář k návrhu rozpočtu obce Lány na rok 2021
Návrh rozpočtu obce Lány na rok 2021 počítá s příjmy v celkové výši 36.000.000,- Kč a výdaji ve
výši 48.500.000,-Kč. Rozpočet obce je plánován jako schodkový. Na pokrytí schodku je použita
finanční rezerva obce ve výši 12.500.000,- Kč, která byla vytvořena z přebytků hospodaření
minulých let.
Příjmová část rozpočtu
Předpokládané daňové výnosy obce v roce 2021 jsou plánovány podle předchozích let a daňové
kalkulačky Svazu měst a obcí ČR. Vzhledem k nejistému vývoji celkových daňových příjmů je
v rozpočtu uvažováno s částkou ve výši 90 % možného maxima. Hlavním příjmem je daň z přidané
hodnoty, která by v příštím roce měla činit 15.300.000,- Kč. Dalšími významnými příjmy jsou daň
z příjmu fyzických osob ve výši 7,280.000,-. Kč a daň z příjmu právnických osob ve výši
4,600.000,- Kč. Celkové daňové příjmy 1. třídy jsou ve výši 29.580.000,- Kč. Nedaňové příjmy 2.
třídy (příjmy z pronájmu bytových a nebytových prostor, příjmy z poskytování služeb, pronájmu
pozemků, příspěvek EKO-KOM a příjmy z úhrad dobývacího prostoru) jsou předpokládány ve výši
1.400.000,-Kč. V daňových příjmech 4. třídy je uvažováno s dotací ve výši 2,9 mil. Kč z programu
MAS Svatováclavsko IROP – IZS na rekonstrukci hasičské zbrojnice a s dotací ve výši 1,6 mil.
z programu MŽP na rekonstrukci sběrného dvora.
Výdajová část rozpočtu
Hlavní plánovanou akcí roku 2021 je dokončení výstavby splaškové kanalizace a ČOV Vašírov. Na
tuto akci je vyčleněna částka 13. 500.000,- Kč. Další hlavní akcí je dokončení rekonstrukce
hasičské zbrojnice v předpokládané částce 6.000.000,- Kč. Na plánovanou rekonstrukci sběrného
dvora je uvažována částka 2.900.000,- Kč. V kapitole komunikace je plánována částka 5.000.000,Kč. Převážná část této částky bude použita na rekonstrukci komunikací ve Vašírově.
Na sběr a svoz komunálních odpadů je stejně jako v roce 2020 uvažována částka 2.900 000,-Kč.
Na provoz příspěvkových organizací – ZŠ 2.100.000,- Kč, MŠ 1.030.000,- Kč.
V kapitole požární ochrana je uvažováno s částkou 500.000,-Kč.
Dále jsou v rozpočtu uvažovány běžné provozní výdaje obce (péče o vzhled a údržbu obce,
pečovatelská služba, městská policie, pohřebnictví, bytové hospodářství, činnost zastupitelstva,
využití volného času dětí a mládeže, záležitosti kultury a tělovýchovná činnost) ve stejné výši jako
v roce 2020.
Na ostatní transfery neziskovým organizacím (grantové řízení obce) je plánována částka 500.000,Kč.
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Rozpočet bude projednáván a schvalován na veřejném zasedání zastupitelstva obce 14.12.2020
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