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Střednědobý výhled rozpočtu Obce Jankov na roky 2022 -2026  

Tento návrh je sestavován na základě požadavku § 3 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů. Obsahem návrhu střednědobého výhledu, dle tohoto zákona, 

mají být základní údaje o příjmech a výdajích, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě 

realizovaných záměrů. Střednědobý výhled rozpočtu je nástrojem územního samosprávného 

celku sloužícím pro střednědobé finanční plánování rozvoje jeho hospodářství a k zajištění 

stability potřeb obce. Sestavení střednědobého je zpravidla na období 2 až 5 let následujících 

po roce, na který se sestavuje roční rozpočet. Tvorba výhledu vychází z účetních dat obce za 

uplynulá účetní období, z odhadu nárůstu daňový příjmů.  

Obec počítá s obdobnou výší příjmů jako v r. 2021, netroufá si ve výhledu počítat s jejich 

velkým nárůstem v následujících letech. Součástí příjmů jsou příjmy z dotací, na které jsou 

uzavřené smlouvy nebo vydaná rozhodnutí o poskytnutí dotace. Náklady zde uvedené tvoří   

podíl nákladů obce ze svého rozpočtu, ale také náklady vzniklé v souvislosti s čerpáním 

dotací a vlastních zdrojů. Realizace některých plánovaných akcí je podmíněna úspěšně 

vyřízenou žádostí o dotaci ze státního rozpočtu, fondů EU. 

 

Přijaté dotace 

    Obec počítá v roce 2022 s přijetím  

1) neinvestičního transferu ze státního rozpočtu SDV, jsou to např. prostředky pro výkon st. správy,  

    výkon opatrovnictví na pol. 4112 ve výši 1191500,-Kč. 

2) investiční podpory z MZE ČR na Intenzifikaci ČOV Jankov ve výši 20,128 mil.Kč. 

    Celková hodnota investice 2021-2024 činí 33,45 mil. Kč, dotace 2021-2022 činí 23,128 mil. Kč. 

Dále je podána žádost o investiční dotaci z PRV SZIF na Rozšíření hřiště mateřské školy Jankov ve 

výši  334.455,-Kč            

      

      Přijaté krátkodobé, dlouhodobé úvěry 

    Není nepočítáno s financováním investic z bankovních úvěrů. 

      Běžné neivenstiční výdaje 

    Běžné neinvestiční výdaje jsou meziročně navyšovány z důvodu opatrnosti. 

 

Kapitálové (investiční) výdaje 

Prioritou obce je zajištění řešení čištění odpadních vod v obci a výstavby čistíren odpadních 

vod. Hospodaření obce je soustředěno řadu let na vytvoření maximální finanční rezervy na 

tuto stavbu. Případné nutné zajištění finančních prostředků úvěrem podstatně ovlivní 

hospodaření obce v následujících letech. 

Všechny investice se budou realizovat přednostně s využitím dotačních prostředků. Z důvodu 

nedostatku finančních rezerv a objemu rozpočtových příjmů se akce související s likvidací 

splaškových vod budou též realizovat postupně v tomto pořadí 1) Intenzifikace ČOV Jankov 



2) Kanalizace a ČOV Odlochovice 3) Kanalizace a přivaděč na ČOV Jankov z Jankovské 

Lhoty. 

V případě potřeby bude střednědobý výhled rozpočtu aktualizován. 

  

Střednědobý výhled rozpočtu Obce Jankov, sídlo Na Náměstí č. 14, 257 03  Jankov ,  IČ:00231916 

    
Rok 

 
  2021 2022 2023 2024 2025 2026 

   Výkaz pro hodnocení rozpočtu USC v tis.Kč skut.9/21           

Třída 1 Daňové příjmy - ř.4010  14737 18431 18000 18000 18000 18000 

Třída 2 Nedaňové příjmy - ř.4020 1436 2383,5 2700 2700 2700 2700 

Třída 3 Kapitálové příjmy - ř.4030 
 

100 100   100  2000 2000 

Třída 4 Přijaté dotace - ř. 4040 2819 22569,50      2500 2500 2500 2500 

  Příjmy celkem  ř.4050 18992 43484 23300 23300 25200 25200 

  z toho kons. příjmů-rezerva infrastruktura 1250 1250 1250 1250 1250 1250 

  Příjmy celkem 17742      42234  22050  22050 25200 25200 

  plánované půjčky 0 0 0 0 0 0 

                

Třída 5 Běžné (neinvestiční) výdaje - ř.4210 10943 17194 13300 13300 13200 13200 

Třída 6 Kapitálové (investiční) výdaje -ř.4220 945      30290 10000 10000 12000 12000 

  Výdaje celkem ř.4240      11888      47484     23300 23300 25200 25200 

  z toho kons.výdajů-rezerva infrastruktura 1250 1250 1250 1250 1250 1250 

  Výdaje celkem 10638      46234 22050 22050 25200 25200 

  Výše splátky půjčky 0 0 0 0 0 0 

  
  

     

 
  

     
Přehled dlouhodobě realizovaných záměrů na roky 2022-2026: 

Akce budou realizovány za předpokladu, že obec bude mít dostatek finančních 

prostředků. Přednostně budou realizovány akce financované z dotačních titulů. 

 

 
  V tis.Kč  Období 

realizace 

Modernizace bytového fondu 2000 2022-2026 

Opravy a rekonstrukce komunikací, rekonstrukce 

dopravních značení, opravy lesních cest 

8000 2022-2026 

Obnova zeleně, alejí  2000 2022-2026 

Opravy naučných stezek, výstavba nových 5000 2022-2026 

Vybagrování a opravy vodních děl 4000 2022-2026  

Rekonstrukce veřejného osvětlení obce 2000 2022-2026 

Opravy kapliček a kult.dědictví obce 1000 2022-2026 

Rekonstrukce vodovodů a vodních zdrojů, Intenzifikace 

ČOV Jankov,  Kanalizace a ČOV Odlochovice, 

Kanalizace a přivaděč Jankovská Lhota  

50000 2022-2026 

 

 

Opravy budov vč. bytů a zařízení v majetku obce, naučná 8000 2022-2026 



místnost Bitva u Jankova 

Úpravy veřejných prostranství obce 1000 2022-2026 

Modernizace technického vybavení obce, hala na stroje  

Modernizace vybavení požárních jednotek obce 

5000 

1000 

2022-2026 

2022-2026 

Modernizace sportovišť a dětských hřišť 2000 2022-2026 

Opravy a investice ve školních budovách  vč.vybavení 

školských zařízení a školní jídelny 

5000 

 

 

2022-2024 
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Schváleno ZO 15.12.2021, č.Z/6/6/2021 

Vyvěšeno 16.12.2021, 
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