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Rozpočet Obce Čermná nad Orlicí na rok 2015.
pro III. veřejné zasedání zastupitelstva obce Čermná nad Orlicí.
Finanční výbor zastupitelstva obce dne 10. 2. 2015.
Rada obce dne 11. 2. 2015.
vyplývá ze zákona o obcích č.128/2000 Sb., zákona 250/2000 Sb. a jejich pozdějších doplňků.
Pavel Rak, předseda Finančního výboru zastupitelstva obce.

Podstata problému:
Úvod:
Rozpočet Obce Čermná nad Orlicí na rok 2015 vychází ve své podstatě z rozpočtu na rok 2014 (resp. jeho upravené podoby). Zároveň reflektuje na výstavbu
Kanalizace a ČOV, na akci Protipovodňová opatření obce Čermná nad Orlicí, na požadavky příspěvkových organizací a jednotlivých komisí Rady obce.
Součástí návrhu rozpočtu Obce Čermná nad Orlicí na rok 2015 je:
Příloha č. I – Rozpočet příjmů a výdajů na rok 2015
Rozpočet na rok 2015 je sestaven jako schodkový a bude kryt z rozpočtového přebytku z minulých let. Největší investiční akcí je dokončení akce: „Kanalizace a ČOV Čermná nad Orlicí“ za pomoci získané dotace z EU, kdy náklady roku 2015 budou činit 26.963 tis. Kč, z čehož dotace z EU činí 12.106 tis.
Kč a čerpání úvěru ve výši 6.670 tis. Kč. Dále akce: „Protipovodňová opatření obce Čermná nad Orlicí“ v celkových nákladech v roce 2015 ve výši 948 tis. Kč
za pomoci získané dotace z EU ve výši 853 tis. Kč. Dalším významným faktorem v investiční části je veřejné osvětlení v uličce k základní škole od bytovek a
v Číčové cca 170 tis. Kč, vypracování projektové dokumentace na parkoviště u hasičské zbrojnice v Malé Čermné a realizace parkoviště u mateřské školy v Malé
Čermná ve výši cca 400 tis. Kč, investiční půjčky obyvatelstvu na stavby RD ve výši 50 tis. Kč a půjčky na realizaci přípojek k veřejné kanalizaci ve výši 250
tis. Kč.
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Rozpočet na rok 2015 (viz příloha č. I k Z I/X/15) je členěn na:
Část I. – Příjmy:
- Daňové příjmy
- Příjmy z poplatků, správních poplatků, splátky půjček od obyvatelstva
- Příjmy z vlastní činnosti
Část II. – Výdaje:
-

odvětví – 1 – Zemědělství, lesní hospodářství

-

odvětví – 2 – Ostatní odvětví hospodářství

-

odvětví – 3 – Služby pro obyvatelstvo

-

odvětví – 4 – Sociální věci a politika zaměstnanosti

-

odvětví – 5 – Bezpečnost a právní ochrana

-

odvětví – 6 – Všeobecná veřejná správa a služby

Část III. – Financování:
-

Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček (jistina)

-

Poskytnutí úvěrů od bankovního sektoru

Část IV. – Rekapitulace:
-

PŘÍJMY

25.583.822,76 Kč

-

VÝDAJE

31.911.020,00 Kč

-

FINANCOVÁNÍ

-

VÝSLEDEK (příjmy + financování – výdaje)

4.326.101,00 Kč
-2.001.096,24 Kč
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Část I. – Příjmy (stránky 1-3 přílohy č. I)
Zdroje příjmů roku 2015
-

daňové příjmy

-

nedaňové příjmy (poplatky, vrácení DPH, půjčky, úhrada sdružených finančních prostředků, dotace ze SR a EU)

-

příjmy z vlastní činnosti (prodej pozemků, stočné, nájemné, dividendy)

CELKEM PŘÍJMY

9.438.120,00 Kč
14.697.202,76 Kč
1.448.500,00 Kč
25.583.822,76 Kč

Část II. – Výdaje (stránky 3-9 přílohy č. I)
Zdroje výdajů roku 2015:

1. ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
-

pěstební činnost, hospodaření a správa v obecních lesích

CELKEM ZA ODVĚTVÍ 1

150.000,00 Kč

2. OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ
-

vnitřní obchod (klubovna Číčová, pojízdná prodejna)

-

silnice (rekonstrukce, údržba a oprava místních komunikací)

-

ostatní záležitosti pozemních komunikací (chodníky)

-

odvádění a čištění odpadní vod (výstavba kanalizace a ČOV)

CELKEM ZA ODVĚTVÍ 2

28.404.400,00 Kč

3. SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO
-

činnosti knihovnické (provoz místní knihovny)
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-

ostatní záležitosti kultury (vedení obecní kroniky)

-

pořízení a obnova kulturních památek (oprava památníků v obci)

-

rozhlas a televize (nájemné za použití vysílače T-Mobile, provoz místního rozhlasu)

-

záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (hudby kulturní akce, setkání Čermných – Horní Čermná, příspěvek pro seniory, vítání občánků, dary
občanům při výročích)

-

ostatní tělovýchovná činnost (údržba fotbalového hřiště, příspěvky sportovním organizacím – TJ Čermná nad Orlicí, KKK Čermná nad Orlicí, TK
Čermná nad Orlicí, JAMAMI, …)

-

využití volného času a mládeže (příspěvky na pořádání akcí pro děti, příspěvek na činnost PS Brontosauři, dětská hřiště)

-

zájmová činnost a rekreace (příspěvky organizacím MO ČRS Borohrádek, MS Orlice Borohrádek)

-

programy podpory individuální bytové výstavby (investiční půjčky na stavbu RD)

-

bytové hospodářství (splátky úroků z hypotečních úvěrů na výstavbu bytů v MČ, údržba bytového fondu – sociální byty)

-

ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství (půjčky občanům na modernizaci bytového fondu)

-

veřejné osvětlení, projektové dokumentace, realizace veřejného osvětlení (oprava, údržba, provoz veřejného osvětlení)

-

pohřebnictví (oprava hřbitovní zdi, provoz hřbitova)

-

výstavba a údržba místních inženýrských sítí (splátka úroků z úvěru na plynofikaci)

-

komunální služby a územní rozvoj (nákup techniky na údržbu veřejné zeleně – sekačky, křovinořezy, pohonné hmoty, oprava a údržba zahradní techniky,
členský příspěvek svazku Poorlicko, poplatky daní z převodu nemovitostí)

-

sběr a odvoz nebezpečných odpadů (prostřednictvím spol. ODEKO)

-

sběr a odvoz komunálních odpadů (nákup popelnic, svoz TKO prostřednictvím spol. ODEKO)

-

sběr a odvoz ostatních odpadů (sběr separovaného odpadu – sklo, plast, papír, kovy, biologicky rozložitelný odpad)

-

protipovodňové opatření, protipovodňový plán, lokální výstražný systém

-

protierozní a požární ochrana (protipovodňová opatření – nákup pytlů a písku)

-

péče o vhled obcí a veřejnou zeleň (nákup stromků, PHM, údržba stávající zeleně – prořez stromů)

-

stráž ochrany přírody (odstraňování následků po povodni)

CELKEM ZA ODVĚTVÍ 3

5.487.900,00 Kč
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4. SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI
-

pečovatelská služba pro občany obce (charita, příspěvek na službu pro občany)

CELKEM ZA ODVĚTVÍ 4

23.000,00 Kč

5. BEZPEČNOST A PRÁVNÍ OCHRANA
-

požární ochrana

-

výjezdová jednotka obce

-

příspěvky pro neziskové organizace – SDH Velká Čermná, SDH Malá Čermná a SDH Číčová

-

provoz a údržba hasičských zbrojnic v obci

CELKEM ZA ODVĚTVÍ 5

330.000,00 Kč

6. VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY
-

zastupitelstvo obce (odměny dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb. a jeho pozdějších doplňků, sociální a zdravotní pojištění)

-

činnost místní správy (platy zaměstnanců a odvody do sociálního a zdravotního pojištění, dohody o provedení práce)

-

elektrická energie obecní úřad a samospráva Číčová

-

pronájem tiskárny Minolta, telekomunikace, aktualizace programů

-

oprava a údržba budovy obecního úřadu

-

výdaje na periodika, cestovní náklady

-

mezinárodní spolupráce (partnerství s obcemi v Srbsku – Češko Selo, Kruščice)

-

příjmy a výdaje z úvěrových operacích (poplatky bankám)

-

pojištění funkčně nespecifikované (veškeré pojištění obecního majetku, úrazové pojištění obyvatelstva, pojištění lesů)

-

ostatní finanční operace (platby daní – DPH)

-

finanční vypořádání minulých let (vratky státu – volby do poslanecké sněmovny)

CELKEM ZA ODVĚTVÍ 6

- 2.484.280,00 Kč
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Část III. – Financování (stránka 9 příloha č. I)
Zdroje financování v roce 2015:
-

uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček (splátky jistin – hypotéky na byty, plynofikace)

-

dlouhodobé poskytnuté půjčky na akci: „Kanalizace a ČOV a akci: „Revitalizace sociálních bytů“

CELKEM ZA FINANCOVÁNÍ

-2.344.000,00 Kč
6.670.101,00 Kč
4.326.101,00 Kč

ZÁVĚR:
Přebytek hospodaření obce Čermná nad Orlicí z minulých let:

6.127.346,23 Kč
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Řešení – odůvodnění:
Finanční výbor doporučuje po svém projednání dne 10. 2. 2015 zastupitelstvu obce schválit následující usnesení:
Usnesení:

Zastupitelstvo obce Čermná nad Orlicí
I. SCHVALUJE
1. Rozpočet příjmů v položkovém a paragrafovém znění Obce Čermná nad Orlicí na rok 2015 dle rozpočtu Obce Čermná nad Orlicí uvedeném v materiálu
Z I/X/15 a příloze č. I k Z I/X/15 takto:
-

daňové příjmy

-

nedaňové příjmy (poplatky, vrácení DPH, půjčky, úhrada sdružených finančních prostředků)

-

příjmy z vlastní činnosti (prodej pozemků, stočné, nájemné, dividendy)

-

CELKEM PŘÍJMY

9.438.120,00 Kč
14.697.202,76 Kč
1.448.500,00 Kč
25.583.822,76 Kč

2. Rozpočet výdajů v paragrafovém znění Obce Čermná nad Orlicí na rok 2015 dle rozpočtu Obce Čermná nad Orlicí uvedeném v materiálu Z/X/15 a příloze
č. I k Z/X/15 takto:
za jednotlivá odvětví:
-

1. odvětví – zemědělství, lesní hospodářství

-

2. odvětví – ostatní odvětví hospodářství

-

3. odvětví – služby pro obyvatelstvo

-

4. odvětví – sociální věci a politika zaměstnanosti

-

5. odvětví – bezpečnost a právní ochrana

-

6. odvětví – všeobecná veřejná správa a služby

-

financování

-

CELKEM VÝDAJE

150.000,00 Kč
28.404.400,00 Kč
5.487.900,00 Kč
23.000,00 Kč
330.000,00 Kč
- 2.484.280,00 Kč
4.326.101,00 Kč
27.584.919,00 Kč

3. Nevyrovnaný rozpočet Obce Čermná nad Orlicí bude kryt z přebytku hospodaření z minulých let ve výši: 2.001.096,24 Kč
datum projednání: 4. března 2015
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II. Ukládá:
Radě obce, starostovi obce a předsedovi finančního výboru:
-

řídit se při hospodaření s finančními prostředky Obce Čermná nad Orlicí v roce 2015 schváleným rozpočtem Obce Čermná nad Orlicí na rok 2015;

-

předsedovi finančního výboru předkládat na veřejném zasedání zprávu o hospodaření obce k poslednímu dni v měsíci před jednáním zastupitelstva obce.

III. Pověřuje:
Radu obce Čermná nad Orlicí prováděním rozpočtových opatření v paragrafech rozpočtu obce Čermná nad Orlicí do výše 500.000,- Kč pro rok 2015.
V Čermné nad Orlicí dne 4. března 2015

Mgr. David Joska
starosta obce
Vyvěšeno dne:

17. 02. 2015

Sejmuto dne:

04. 03. 2015
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