Důvodová zpráva k návrhu rozpočtu obce pro rok 2013
Rozpočet obce je (i s ohledem na závazek z minulého roku) koncipován jakožto
přebytkový. Kladné saldo rozpočtu bude převedeno do dalších rozpočtových období.
Příjmová stránka předpokládá pouze takový daňový výnos, který byl skutečně
realizován v sezóně 2012, nejsou zahrnuty žádné případné pozitivní dopady změny
rozpočtového určení daní, která dnem 1. ledna 2013 vstupuje v platnost. Z dotací jsou
zahrnuty jen takové, které jsou buď pravidelné, anebo jsou již smluvně přislíbeny
(především vyúčtování dotace SK Nezbavětice vůči SZIF, které umožní splátku úvěru
poskytnutého obcí sportovnímu klubu). I s ohledem na konec plánovacího období EU
(2006 – 2013) a na výrazné zkrácení podpory ze strany Krajského úřadu se lze
důvodně obávat, že z této strany vyšší příjmy nebude možno získat.
Výdajová stránka rozpočtu předpokládá udržení všech základních služeb obce
občanům v nezmenšeném rozsahu.
Ze závazků z předchozích období bude nutno zajistit profinancování projektu
vodovodu a kanalizace, k němuž nedošlo v roce 2012, čímž se odpovídající suma
přesunula do dalšího období. Stejně tak již je smluvně zajištěno pořízení nového
územního plánu. Mimo tyto dříve nasmlouvané položky se předpokládají následující
investiční akce (jsou zahrnuty v předloženém návrhu rozpočtu):
• dokončení oprav v areálu hřiště – zemní práce, odstranění zbylé náletové
zeleně, oplocení areálu atp.
• kulturní zařízení – oprava alespoň části dřevěného obložení v sále;
instalace zařízení na čištění vzduchu v pohostinství
• hřbitov – úprava zeleně, obnova pomníku padlým z 2. světové války
(totéž i na návsi)
• ozelenění – stromová alej v ulici pod hřiště, odstranění křovisek podél
cesty ke Škalkám (na jižní straně)
• průběžné menší opravy místních komunikací, umístění zrcadel na
nepřehledné úseky hlavní silnice III. třídy procházející obcí
• opravy a rozšíření veřejného osvětlení – doplnění světla k areálu firmy

AG Produkt na severní vjezd do obce, výměna světla na návsi, doplnění
chybějícího světla v ulici pod hřištěm a na hlavní ulici směrem k obci
Chválenice (před dům p. Šefla), osvětlení Roupína
• svedení vody z cesty ke Škalkám, odkud jsou pravidelně splavena velká
množství štěrku do ulic v obci
• les – sanace hospodářských škod z předchozího období a další výsadba v
areálu Škalek
• zemní práce – obnovy struh nad intravilánem obce a podél polní cesty ke
Starému Plzenci
• finanční příspěvek SDH Nezbavětice na pořízení vybavení
Paragraf 6409 dále zahrnuje rozpočtovou rezervu ve výši 50 tisíc Kč kryjící
nepředpokládané opravy a další vydání obdobného charakteru.

Obec Nezbavětice
Nezbavětice 80, 332 04 Nezvěstice, Plzeň – město
č.j.:

Rozpočet obce pro rok 2013 schválený na zasedání zastupitelstva
konaném dne 13.12.2012
podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
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0
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3392
3613
3631
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3639
3725
6171
6310

příjmy z daní celkem
poplatek za komunální odpad
ostatní místní a správní poplatky celkem
přijaté splátky půjčených prostředků
přijaté dotace souhrnně
lesní hospodářství
provoz kulturního zařízení
nebytové hospodářství
veřejné osvětlení
pohřebnictví
komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
(pronájem, prodej pozemků a movitých věcí; věcná
břemena)
ostatní příjmy z odpadového hospodářství
činnost místní správy
příjmy a výdaje z finančních operací

v tisících
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lesní hospodářství
silnice opravy a údržba
provoz veřejné silniční dopravy
odvádění a čistění odpadních vod
základní školy
zachování a obnova místních kulturních památek
(zvonička, křížky atp.)
provoz kulturního zařízení
ostatní záležitosti kultury
sportovní zařízení v majetku obce
využití volného času dětí a mládeže
veřejné osvětlení
pohřebnictví
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v tisících
územní plánování
komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
(pronájem, prodej pozemků a movitých věcí; věcná
břemena)
sběr a svoz nebezpečných odpadů
sběr a svoz komunálních odpadů
péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
požární ochrana - dobrovolná část
zastupitelstva obcí
činnost místní správy
příjmy a výdaje z finančních operací
pojištění funkčně nespecifikované
finanční vypořádání minulých let
ostatní činnosti jinde nezařazené
volby souhrnně v rozpočtovém období

Změna stavu krátkodobých prostředků

V Nezbavěticích dne 13.12.2012

Zpracovala: Krásná

Ing. Jan Vyskočil, starosta obce
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