Obec Zdiby
Zdiby – Veltěž, Průběžná 11, PSČ 250 66

e-mail: podatelna@obeczdiby.cz , identifikátor datové schránky: vt2b6m8

RADA OBCE ZDIBY

USNESENÍ
Rady obce Zdiby
Číslo 180/34/2020
ze dne 20.11.2020

k rozpočtu obce Zdiby na r. 2021
Rada obce Zdiby

I.

Bere na vědomí
informace a doporučení uvedená v důvodové zprávě k tomuto usnesení;

II. Konstatuje
že návrh rozpočtu obce je předkládán jako schodkový; schodek rozpočtu pro r. 2021
bude kryt z přebytku z minulých let;

III. Schvaluje
rozpočet obce Zdiby na r. 2021 tak, jak je uveden v příloze č. 1 tohoto usnesení s tím,
že celková výše předpokládaných příjmů činí 68 870 000,- Kč, celková výše
předpokládaných výdajů činí 78 933 411,- Kč;

IV. navrhuje
zastupitelstvu obce Zdiby schválit předkládaný návrh rozpočtu obce Zdiby na r.
2021 tak, jak je uveden v příloze č. 1 tohoto usnesení.

V.

předkládá
zastupitelstvu obce přiložený návrh rozpočtu na r. 2021 jako přílohu č. 1 ke
schválení.
JUDr. Eva Slavíková v. r.
starostka obce Zdiby
Mgr. Beata Sabolová LL.M. v. r.
1. místostarostka obce Zdiby

Předkladatel:
Provede:
Na vědomí:
Přílohy:

radní Ing. Jakub Krejcar
JUDr. Eva Slavíková, starostka
Finančnímu výboru zastupitelstva obce Zdiby
Návrh rozpočtu obce na r. 2021

DŮVODOVÁ ZPRÁVA
k návrhu usnesení Rady obce Zdiby č. 180/34/2020
Rada obce Zdiby je předkládán ke schválení návrh rozpočtu na rok 2021. Součástí návrhu
rozpočtu je i rozpočet organizace Základní škola a Mateřská škola Zdiby, příspěvková organizace,
který byl v kompetenci rady obce schválen rovněž dne 20. listopadu 2020 pod č. usnesení
177/34/2020.
Návrh rozpočtu obce Zdiby na rok 2021 je předkládán jako schodkový se schodkem ve výši cca 10
mil. Kč.
Důvodem schodkového rozpočtu je zejména mimořádný propad daňových příjmů spojený se
sněmovnou schváleným daňovým balíčkem s předpokládaným dopadem 130 mld. Kč do
daňových příjmů veřejných rozpočtů, včetně rozpočtů obcí.
Plánované investice do rozvoje obce na rok 2021 a projektových dokumentací (vč. dalších
nezbytných podkladů a úkonů), týkající se zejména dopravní a inženýrské infrastruktury:
1. Rozpočtované investice k zahájení v roce 2021:
a) III. etapa – rozšíření splaškové kanalizace
b) Veřejné osvětlení
c) Investice do zeleně a vzhledu obce
d) Územní rozvoj
e) Komunitní centrum Zdiby – knihovna ve Veltěži
f) Realizace autobusových přístřešků
g) Výstavba parkovacích stání
h) Vybavení OP Zdiby
i) Ostatní investice do majetku obce Zdiby (např. vybavení hřišť, technické služby atd.)
2. Plánované investice spojené se získání dotace v roce 2021:
a) Výstavba chodníků
b) Výstavba nových silnic a cest
c) Realizace autobusových zastávek
d) Veřejné osvětlení
e) Kompostéry
f) Hřiště
Celkové investiční výdaje na projekty zahájené v roce 2021 jsou návrhem rozpočtu obce
vymezeny na cca 13 mil. Kč. U větší části těchto investic je předpokládána spoluúčast financování
z dotačních programů. Vzhledem ke skutečnosti, že u některých vybraných dotačních titulů
nebylo ještě rozhodnuto o výsledku přidělení dotace k datu sestavení návrhu rozpočtu na rok
2021, a tím pádem promítnutí všech dodatečných příjmů do třídy 4, tak plánovaných schodek
rozpočtu obce může být nižší.
3. Zahájení přípravných prací na investiční akce v následujících letech:
a) Příprava projektových dokumentací na vybudování nových komunikací
b) Zadání projektové dokumentace na výstavbu 2. stupně ZŠ a s tím souvisejícího
doprovodného zázemí školy (hřiště, zeleň, parkoviště atd.)
Rozpočet obce určuje více jak 7 mil. Kč na přípravu projektů a dokumentací k těmto investičním
záměrům tak, aby bylo možné v následujících letech žádat o dotační prostředky či získat cizí

zdroje na spolufinancování nové infrastruktury obce a dále k zajištění plnohodnotného
vzdělávacího systému v rámci základního vzdělání.
Celkové předpokládané příjmy obce k datu sestavení návrhu rozpočtu jsou ve výši 68 875 tis. Kč,
z čehož daňové příjmy tvoří necelých 55 mil. Kč. V této třídě příjmů došlo k poklesu o zhruba 14
% vůči schválenému rozpočtu na rok 2020 a k poklesu o více jak 11 % ve vztahu k výsledkům ze
Závěrečného účtu obce za rok 2019. Daňové příjmy tvoří téměř 80 % předpokládaných celkových
příjmů obce Zdiby za rok 2021.
Vzhledem značným nejistotám v naplnění části daňových příjmů (zejména pak v oblasti daně
z příjmů FO a PO) za rok 2021, se doporučuje provádět revizi rozpočtu čtvrtletně a na
zastupitelstvech obce řádně informovat zastupitele o průběhu plnění schváleného rozpočtu obce
na rok 2021.
Míru nejistoty lze spatřovat především v následujících vnějších vlivech. Jedná se o:
a) Snížení daňové sazby u FO
b) Negativní dopady na ekonomické subjekty a tím pádem nižší výběr daní – přijatá opatření
v rámci zabránění šíření nákazy COVID 19
c) Výpadek části příjmů exportních firem z důvodů pokračujícího Brexitu
d) Pozastavení EET na dobu určitou
Závěr:
Rozpočet obce je závazný a nelze svévolně překračovat stanovené třídy rozpočtu. Úprava
rozpočtu podléhá schválení zastupitelstvem obce, popř. radou, pokud není usnesením
zastupitelstva obce určeno jinak.

