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závazný
ukazatel
§

částka (Kč)

daňové příjmy

xxxx

3 271 930,00

splátky půjčených prostředků od obyvatelstva

xxxx

925 632,00

přijaté transfery

xxxx

2 028 265,00

podpora ost.produkčních činností

1032

5 000,00

zájmová činnost v kultuře

3392

80 160,00

PŘÍJMY
nebytové hospodářství

3613

2,00

pohřebnictví

3632

7 000,00

komunální služby a územní rozvoj j.n.

3639

84 928,00

sběr a svoz komunálních odpadů

3722

15 700,00

sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebezpečných)

3723

2 000,00

využívání a zneškodňování komunál.odpadů

3725

82 000,00

péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

3745

1 000,00

činnost místní správy

6171

1 000,00

obecné příjmy a výd. z fin.operací

6310

383,00

CELKEM

PŘÍJMY

VÝDAJE

poznámka

6 505 000,00

závazný
ukazatel
§

částka (Kč)

ostatní záležitosti lesního hospodářství

1039

0,00

silnice

2212

45 000,00

ostatní záležitosti pozemních komunikací

2219

72 600,00

provoz veřejné silniční dopravy

2221

0,00

bezpečnost silničního provozu

2223

0,00

pitná voda

2310

0,00

odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly

2321

0,00

ostatní záležitosti kultury

3319

2 200,00

pořízení,zachování a obnova hodnot míst.povědomí

3326

0,00

činnosti registrovaných církví a náboženských společností

3330

0,00

rozhlas a televize

3341

12 600,00

zájmová činnost v kultuře

3392

70 000,00

ost.záležitosti kultury,církví a sděl.pr.

3399

26 000,00

sportovní zařízení ve vlastnictví obce

3412

5 000,00

ostatní sportovní činnost

3419

5 000,00

využití volného času dětí a mládeže

3421

6 500,00

veřejné osvětlení

3631

107 100,00

pohřebnictví

3632

48 000,00

územní plánování

3635

75 000,00

komunální služby a územní rozvoj j.n

3639

277 800,00

změny technologií vytápění

3713

997 970,00

sběr a svoz komunálních odpadů

3722

338 500,00

sběr a svoz ost.odpadů

3723

25 000,00

využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů

3724

1 000,00

využívání a zneškodňování komunál.odpadů

3725

200 000,00

péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

3745

384 000,00

ostatní činnosti související se službami pro obyv.

3900

6 200,00

krizová opatření

5213

30 000,00

ost.správa v obl.hosp.opatření pro krizové stavy

5269

0,00

požární ochrana - dobrovolná část

5512

29 000,00

zastupitelstva obcí

6112

437 024,00

1
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činnost místní správy

6171

732 650,00

obecné příjmy a výdaje z finančních operací

6310

155 201,00

pojištění funkčně nespecifikované

6320

30 000,00

ostatní finanční operace

6399

3 230,00

finanční vypořádání minulých let

6402

15 763,00

CELKEM

VÝDAJE

FINANCOVÁNÍ
NÁZEV POLOŽKY
změna stavu prostředků na bank. účtech

4 138 338,00

závazný
ukazatel
§

částka (Kč)

8115

-2 250 000,00

dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

8123

0,00

uhrazené splátky dlouhodobě přijatých půjček

8124

financování - součet za tř.8

xxxxx

-116 662,00
-2 366 662,00

PŘÍJMY
VÝDAJE
SALDO
FINANCOVÁNÍ

-2 366 662,00

příjmy - výdaje = saldo
financování

-2 366 662,00

6 505 000,00
4 138 338,00
2 366 662,00

2 366 662,00

příjmy celkem
příjmy kryté pol.8115 (přebytkem z min.let) (změna stavu na BÚ)
příjmy kryté pol.8123 (úvěrem)
celkem příjmy

6 505 000,00
-2 250 000,00
0,00
4 255 000,00

výdaje celkem
splátky půjček pol. 8124
celkem výdaje

4 138 338,00
116 662,00
4 255 000,00

Závazný ukazatel byl určen §
Na rok 2022 je sestaven přebytkový rozpočet.
Příjmy ve výši 6 505 000Kč a výdaje ve výši 4 138 338Kč
Přebytek rozpočtu (financování) ve výši 2 366 662Kč je tvořen ušetřenými prostředky 2 250 000Kč a splátkou úvěru ve výši 116 662Kč.

ZVEŘEJNĚNÍ NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2022
Datum zveřejnění na internetových stránkách obce:
Datum zveřejnění na kamenné úřední desce:
Datum sejmutí:

26.11.2021
26.11.2021
16.12.2021

ZVEŘEJNĚNÍ SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU NA ROK 2022
Datum schválení na zasedání zastupitelstva obce Černěves:
Číslo usnesení:
Datum zveřejnění na internetových stránkách obce:
Datum zveřejnění na kamenné úřední desce:

15.12.2021
7/2021, bod č.5
16.12.2021
16.12.2021
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Schvalování rozpočtových opatření na účetní obd.2022 - dle ZO č.7/2021 bod č.5 ze dne 15.12.2021
ZO Černěves stanovuje v souladu s § 102 odst.2 písm. a) zákona č.128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších
předpisů v kompetenci starostky obce k provádění jednotlivých rozpočtových opatření do výše 100tis.Kč, dle §16 zákona
č.250/2000 Sb., jimiž může dojít ke změnám závazných ukazatelů rozpočtu obce.
Rozpočtová opatření ve vyšších částkách může starostka obce samostatně provádět jen v případech:
a) rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů
b) kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce, v případě havárií nebo stavu nouze, vývoj
k odvrácení možných škod, dále když včasné rpovedení úhrady je vázáno penalizací a dopady penalizací
mohou výrazně překročit případná rizika z neoprávněné úhrady
c) úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné výdaje, kdy schválení rozpočtového
opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj musí být realizován.
Zastupitelstvo obce bude informováno o každém rozpočtovém opatření provedeném v kompetenci starostky
na nejbližším zasedání zastupitelstva konaném po schválení rozpočtového opatření starostkou s ústním odůvodněním.
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