
                                  

             Střednědobý výhled rozpočtu obce Veřovice 

                       na roky 2023 až 2024         v tis. Kč
2023 2024

DAŃOVÉ PŘÍJMY 30660 32510

- daň z příjmu FO placená plátci 5000 6000

- daň z příjmů FO placená poplatníky 200 250

- daň z příjmu FO vybíraná srážkou 800 800

- daň z příjmů PO 6100 6300

- daň z přidané hodnoty 16000 16500

- daň z hazardních her 200 200

- daně z majetku 1000 1000

- odvody za odnětí půdy a lesa 5 5

- příjmy úhrad za dobývání nerostů 5 5

- správní poplatky 50 50

- místní poplatky 1300 1400

NEDAŃOVÉ PŘÍJMY 2250 2590

- příjmy z pronájmu majetku 300 320

- odvody příspěvkové organizace- odpisy 40 40

- příjmy za vodné+ stočné 1500 1800

- příjmy za zpětný odběr EKO KOM 300 300

- příjmy Elektrowin 10 10

- ostatní příjmy z vlastní činnosti 100 120

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 50 50

- prodej pozemků a majetku 50 50

DOTACE 5350 8150

- neinvestiční transfer ze SR v rámci souhr.dot. vztahu 650 650

- dotace na hasičsku zbrojnici 0 6000

- dotace na Led osvětlení 1500

- dotace na dětské hřiště  z MMR 700

- pumptrackové hřiště - MMR 4000

PŘÍJMY  CELKEM 38310 43300

BĚŽNÉ VÝDAJE 23283 23773

- platy, vč.OOV, pojistného 8500 8700

- materiálové náklady 1493 1513

- energie, plyn, voda 2400 2500

- služby 3500 3500

- opravy a udržování, ostatní nákupy 3000 3100

- příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 3000 3000

- poskytnuté NIV přísp., dotace, transfery 750 800

- veřejnoprávní smlouvy 30 50

- ostatní běžné výdaje 400 400

- úroky půjčka SFŽP 210 210

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 11050 15550

- rekonstrukce hasičké zbrojnice 9000

- propojení budov ZŠ - projektová dokumentace 500

- opravy MK 2500 2000

- víceúčelové hřiště + pumptrack 6000 0

- dětské hřiště kolonie 1000

- smuteční síň  vnitřní úpravy 1000 1000

- led osvětlení v obci 0 3000



- sběrný dvůr - projekt.dokumentace 0 500

- nákup pozemků a majetku 50 50

VÝDAJE CELKEM 34333 39323

- zůstatek z minulých let 

- splátka půjčka SFŽP -3977 -3977

FINANCOVÁNÍ CELKEM -3977 -3977

Dlouhodobé závazky obce: 

Půjčka ze Státního fondu životního prostředí na stavbu  

Kanalizace a ČOV v obci Veřovice ve výši  63 628 883,90 Kč .

Splátkový kalendář od roku 2022 čtvrtletními splátkami ve výši 994 201,31 Kč

Poslední splátka dne  31.12.2037

Zastupitelstvem obce Veřovice dne : 14.12.2021

Vyvěšeno dne :  : 20.12.2021

Sňato dne :  do schválení nového 


