Vyrovnaný rozpočet 2018
Příjmy celkem 76,41 mil. Kč
Kapitálové; 3 480; 4%

Nedaňové;
11 327 tisíc; 15%

Dotace;
6 656,4 tisíc; 9%

Daňové; 54 950 tisíc; 72%

Základní dělení dle hlavních
příjmových kapitol, Daňové
příjmy (sdílené daně, DPH, daň
z nemovitostí) plánovány na
50,95 milionů korun, tvoří
podstatnou část všech příjmů,
doplněny místními poplatky ve
výši 4 milionů korun.

Výdaje celkem 76,41 mil. Kč
Běžné; 55128 tisíc; 72%
Kapitálové; 16860 tisíc ; 22%
Financování; 4425 tisíc ; 6%

Základní dělení dle hlavních výdajových
kapitol. Zde tvoří 72 % běžné výdaje.
Nejvyšší položkou běžných výdajů – jsou
finanční operace a převody – 10,53
milionů korun – následuje 8,047 milionů
náklad na místní správu.
Dotace
Návrh rozpočtu nezahrnuje nepřidělené
dotační položky (žádosti o dotace –
nejvíce může ovlivnit rozpočet případné
přidělení dotace na pavilon č.3 školky).

Položky běžných výdajů nad 2 miliony korun (bez finančních operací)
8 047

MÍSTNÍ SPRÁVA

3 399

ZASTUPITELSTVA
BEZPEČNOST

2 212
4 231

PÉČE O ZELEŇ

4 033

SVOZ ODPAD

Statek; 3 688

KOM. SLUŽBY

3 391,4

ZÁKLADNÍ ŠKOLY
MATEŘ.ŠKOLY

2 432

Hodnoty v tisících Kč
AUTOBUSY

2 300

Statek
Pod komunálními služkami s
nákladem běžným 3,688 a
kapitálovým 5,36 milionů
(celkem 9,048 mil.) je
zaúčtován statek č.1. Přehled
komplikuje skutečnost, že
v částce 5,36 je ukryto i
financování obecních
pozemků.

Pojistné zdravotní; 893
Pojistné sociální ; 2 379
Odměny zastupitelstvo; 2 480

Osobní výdaje; 936

Platy zam.; 7 292

Náklady na zaměstnance a
zastupitele celkem 13,98 mil. Kč
Položky grafu v tisících Kč.
Celkové náklady na činnost místní
zprávy 9 527 000,- Kč
Celkové náklady na zastupitelstvo
3 339 000,- Kč.
Uvedené údaje čerpají z podkladů do
zastupitelstva obce

Hlasování v zastupitelstvu

1/ Rozpočet: Přes některé výhrady k efektivitě hospodaření obce hlasovalo po poradě pět
zastupitelů SNK pro přijetí rozpočtu obce. K zamyšlení nad efektivitou hospodaření jsou
vybrány nákladové položky v grafech (např. běžné výdaje 55,128 milionů korun).
2/ Pověření rady obce k prováděním rozpočtových opatření – 5 % z rozpočtu: Pět zastupitelů
sdružení hlasovalo proti přenesení této kompetence na radu. Závazná část rozpočtu dává značné
možnosti přesunů mezi nezávaznými položkami rozpisu rozpočtu.
Za SNK Čacký Antonín

