
1

Obec Jezeřany-Maršovice

Jezeřany-Maršovice 1, 671 75, IČ: 00292931

Důvodová zpráva
k Návrhu rozpočtu obce Jezeřany-Maršovice

pro rok 2017

Návrh rozpočtu obce pro rok 2017 v základních parametrech vychází a navazuje 

na rozpočtový výhled obce na období 2017-2018, za předpokladu schválení státního 

rozpočtu pro rok 2017, v podrobnostech pak z realizovaných příjmů a výdajů letošního 

rozpočtu a předpokladu jejich naplnění a plánu a potřeb obce pro rok 2017.

Rozpočet obce je navržen jako schodkový, protože jeho příjmy jsou nižší jak výdaje a 

schodek je kryt přebytkem minulých let. Příjmy jsou rozpočtovány ve výši 10.300 tis. Kč a 

výdaje ve výši 15.278 tis. Kč. Financováním ve výši 4.978 tis. Kč zabezpečuje financování 

schodku rozpočtu. Nejvýznamnějším zdrojem příjmů jsou daňové příjmy, nedaňové příjmy 

a kapitálové příjmy. Výdaje rozdělujeme na běžné (neinvestiční) výdaje, které jsou určeny 

na zajištění základního chodu obce, běžnou správu, údržbu a opravy obecního majetku, 

chod obecního úřadu a příspěvkové organizace a kapitálové (investiční) výdaje.

Příjmy rozpočtu

Daňové příjmy, jako nejvýznamnější součást rozpočtu, jsou pro rok 2017 předpokládány 

ve výši 9.417 tis. Kč, což představuje 91,4 % veškerých příjmů obce. Nedaňové příjmy, 

zejména za pronájem obecního majetku a pacht obecních pozemků, jsou odhadovány na 

384 tis. Kč a tvoří tak 3,7 % veškerých příjmů obce. Kapitálové příjmy ve výši 350 tis. Kč 

tvoří 3,4 % celkových příjmů a tvoří je zejména příjem za prodej obecních pozemků 

(RD4). Součástí příjmů jsou i přijaté dotace, což je příspěvek na výkon státní správy od 

Jihomoravského kraje pro rok 2017 ve výši 149,6 tis. Kč, tj. 1,5 % celkových příjmů.  

Výdaje rozpočtu

Výdaje obce na rok 2017 jsou především směrovány na financování běžných výdajů. 

Běžné výdaje v odhadované výši 10.348 tis. Kč, by se na celkových výdajích měly podílet 

cca 67,7 %. Nejvýznamnější běžné výdaje v roce 2017 by měly být určeny na opravy 

obecního majetku - střechy mateřské školy (1.000 tis. Kč) a obecních bytů (300 tis. Kč), 

příspěvek na provoz příspěvkové organizace - Základní škola a Mateřská škola Jezeřany-

Maršovice (800 tis. Kč), sběr a svoz odpadů (525 tis. Kč), odměny členům ZO (620 tis. 

Kč), platy zaměstnanců obce (830 tis. Kč) a v neposlední řadě sem patří i vratka dotace 

na splaškovou kanalizaci od Jihomoravského kraje (1.663 tis. Kč). V rámci běžných 

výdajů je rovněž počítáno s rezervou ve výši 1.500 tis. Kč.
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Zbývající část (32,3 %) jsou kapitálové výdaje, které by měly být určeny na financování 

investičních akcí a to vybudování nového sociálního zařízení v kulturním domě (2.000 tis. 

Kč) a inženýrských sítí v lokalitě Za kostelem (1.500 tis. Kč). I u těchto výdajů je počítáno 

s rezervou ve výši 1.000 tis. Kč.

Financování

Financování schodku rozpočtu bude hrazeno z finančních prostředků minulých let – části 

přebytku hospodaření roku 2016 ve výši 6 mil. Kč. Dále sem patří hrazení splátky 

dlouhodobě přijatých půjčených prostředků ve výši 1,022 mil. Kč (splátka úvěru od ČS, 

a.s. a půjček od SFŽP a VaK Znojemsko).

Návrh rozpočtu obce pro rok 2017 bude nejméně po dobu 15 dnů před projednáním 

v zastupitelstvu obce zveřejněn na úřední desce a v elektronické podobě způsobem 

umožňující dálkový přístup. 

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit písemně, ve lhůtě stanovené do 

07.12.2016, nebo ústně na zasedání zastupitelstva obce, které se uskuteční dne 

14.12.2016.

                                                                                                   Ing. Petr Slavík

                                                                                                        starosta 

Vyvěšeno: 21.11.2016

Sejmuto:    14.12.2016

Ve stejném termínu zveřejněno dálkovým přístupem.
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