Obec L E D C E

ROZPOČTOVÝ VÝHLED
( rok 2016 – 2017 )

Projednáno v obecním zastupitelstvu dne :

Vypracoval: Šiftová Jaroslava

08.10. 2015

starosta obce : Keller Josef

Razítko obce :

ROK 2016 :
Přípravné práce, projektová dokumentace, energetický audit, apod. pro
zahájení prací na rekonstrukci budovy školy čp. 100.
5 200
Příjmy celkem :
Daňové příjmy :
4 700
Nedaňové příjmy :
430
Kapitálové příjmy :
Přijaté dotace :
70
5 200
Výdaje celkem :
Běžné výdaje :
4 700
Kapitálové výdaje :
500
Saldo
243
Financování 8115
8124 - 243 tis. korun splátka úvěru „U Myslivny“

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

ROK 2017:
Oprava celé budovy školy čp. 100, včetně zateplení, nových omítek a
výměny oken. Jde o stavební úpravy celého 1. patra a půdy s možností
přístavby. Budova by se dala využít k výstavbě bytů pro sociální bydlení
nebo bydlení pro seniory. Závislé též na vyhlášeném dotačním programu a
tím i výše dotace. Jelikož se jedná o velkou akci bude možná nutné celou
rekonstrukci rozdělit na 2 i více částí.
Příjmy celkem :
Daňové příjmy:
Nedaňové příjmy :
Kapitálové příjmy :
Přijaté dotace :
Výdaje celkem :
Běžné výdaje :
Kapitálové výdaje :

5 800 tis. Kč
5 200 tis. Kč
515 tis. Kč
85 tis. Kč
5 800 tis. Kč
3 600 tis. Kč
2 200 tis Kč

Saldo
Financování
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. Bude podána žádost o dotaci na 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). Prodán poslední volný pozemek p.p.č. 11/3 v k.ú. obce Ledce.

Vyvěšeno dne: 23.9.2015
Sejmuto dne:

8.10.2015

