Obec L E D C E

ROZPOČTOVÝ VÝHLED
( rok 2014 – 2015 )

Projednáno v obecním zastupitelstvu dne : 12 .12. 2013

Vypracoval: Šiftová Jaroslava

starosta obce : Keller Josef

Razítko obce :

ROK 2014 :
(rekonstrukce budovy restaurace, čp. 130 a sportovních kabin na hřišti)
4 400
Příjmy celkem :
Daňové příjmy :
3 800
Nedaňové příjmy :
500
Kapitálové příjmy :
Přijaté dotace :
100
4 400
Výdaje celkem :
Běžné výdaje :
3 100
Kapitálové výdaje :
1 057
243
Saldo
- 243
Financování
8124 - 243 tis. korun, splátka úvěru „U Myslivny“ )

tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis Kč
tis Kč
tis Kč

1/ V listopadu 2013 byl objednán energetický audit pro budovu restaurace čp. 130, kde obec
zamýšlí rekonstrukci celé budovy. Jedná se o zateplení a výměnu oken.
Jedná se o výměnu oken, dveří, zateplení budovy, výměna kotle na vytápění. Obec požádá o
dotaci ze SFŽP na tuto akci.
2/ V listopadu 2013 byl objednán též energetický audit na rekonstrukci kabin na hřišti. I
v tomto případě se jedná o zateplení, výměnu oken a nějaké řešení temperace objektu.
Obě akce budou odvislé od dotace ze SFŽP.

ROK 2015:
(Oprava celé budovy školy čp. 100, včetně nových omítek a výměny oken,
stavební úpravy celého 1. patra a půdy, s možností přístavby za účelem
dalšího využití budovy, jako např. sociální bydlení. Závislé též na
vyhlášeném dotačním programu a tím i výše dotace)
Příjmy celkem :
Daňové příjmy:
Nedaňové příjmy :
Kapitálové příjmy :
Přijaté dotace :
Výdaje celkem :
Běžné výdaje :
Kapitálové výdaje :

4 500 tis. Kč
3 900 tis. Kč
500 tis. Kč
100 tis. Kč
4 500 tis. Kč
3 100 tis. Kč

1 157 tis Kč
Saldo
243 tis. Kč
Financování
- 243 tis. Kč
8124 - 243 tis. korun splátka úvěru „U Myslivny“ )

Oprava budovy, ale hlavně využití 1. patra budovy a její financování bude odvislé od
finančních možností obce. Tyto práce si vyžádají značné finanční prostředky, které obec sama
nikdy nemůže zafinancovat ze svého rozpočtu. Hledáme proto jiné možnosti, jako např.
z Evropských fondů, ze SFŽP.
Kapitálové příjmy nelze skutečně předem rozpočtovat. Obec vybudovala veškeré inženýrské
sítě v lokalitě „U Myslivny“, která je určena k výstavbě rodinných domků. Parcely se
prodávají postupně dle zájmu, ale hlavně dle finančních možností jednotlivých zájemců
(stavebníků). Zbývá volný pouze jeden pozemek.

Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne:

