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  Držitel ocenění Bílá stuha v celostátním kole soutěže Vesnice roku 2003  

  se sídlem:     Na   N á m ě s t í   1 4;             2 5 7   0 3   J A N KO V  

  IČO: 231916;     č. ú.  320092389/0800, Česká spořitelna  Votice a. s.;  e-mail: info@obecjankov.cz  

  tel: +420 317833209,      Starosta: +420 317833219, +420 607529271;        fax: +420 317833291;  

     

 
  Střednědobý výhled rozpočtu Obce Jankov na roky 2019 -2023 - NÁVRH 

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 daňových příjmů.  

Obec počítá s obdobnou výší běžných příjmů jako v r. 2017, netroufá si ve výhledu    

počítat s jejich velkým nárůstem v následujících letech.   

 

Přijaté dotace 

    Obec počítá v roce 2019 se ziskem dotací na výkon st. správy, výkon opatrovnictví na 

pol. 4112 ve výši 1164,80 tis. Kč. V roce 2019 se bude realizovat oprava kapličky 

v Čestíně za podpory Ministerstva zemědělství ČR ve výši 172,63 tis. 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 

    V roce 2019 je počítáno se započetím vyhotovení projektových dokumentací ČOV 

Odlochovice a rekonstrukce ČOV Jankov včetně možnosti napojení Jankovské Lhoty, 

zahájením projektových prací na objekt k bydlení na část. st.23/1 v k.ú. Jankovská 

Lhota, opravou bytového a nebytového fondu.   

Dále obec plánuje realizaci významné investiční akce v budově základní školy čp.29 

v Jankově pod názvem Zlepšení podmínek pro jazykové a přírodovědné vzdělávání 

v hodnotě 15,1 mil. Kč. V návrhu rozpočtu na rok 2019 je zatím pouze rozpočtována 

spoluúčast ve výdajích k plánované dotaci. (Ke dni zveřejnění návrhu výhledu není 

informace o obdržení dotace) 

V roce 2019 se budou realizovat závěrečné zprávy k akci Posílení vodního zdroje 

Jankovská Lhota. 

Splátka jistin dlouhodobých úvěrů – obec nepočítá se splátkou jistin dl.úvěrů 

V případě potřeby bude střednědobý výhled rozpočtu aktualizován. 

 
 Za Obec Jankov                                

 Bc. Jitka Jonsztová, starostka 
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Přehled dlouhodobě realizovaných záměrů na roky 2019-2023: 

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 2019-2023 

Opravy a rekonstrukce komunikací, 

rekonstrukce dopravních značení 

8000 2019-2023 

Obnova zeleně, alejí  1000 2019-2023 

Opravy naučných stezek, výstavba nových 2000 2019-2023 

Vybagrování a opravy vodních díl 4000 2019-2023  

Rekonstrukce veřejného osvětlení obce 1000 2019-2023 

Opravy kapliček a kult.dědictví obce 1000 2018-2023 

Rekonstrukce vodovodů, posílení vodních 

zdrojů, oprava ČOV Jankov, výstavba ČOV 

pro místní části  

50000 2019-2023 

Opravy budov a zařízení v majetku obce 3000 2019-2020 

Úpravy veřejných prostranství obce 1000 2019-2022 

Modernizace technického vybavení obce 1000 2019-2022  

Modernizace sportovišť a dětských hřišť 2000 2019-2022 

Opravy a investice ve školních budovách 

Půdní vestavba čp.29 Jankov 

 

18000 2018-2023 

  

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

      
Rok 

      2017 2019 2020 2021 2022 2023 

      skutečnost           

  Třída 1 Daňové příjmy - ř.4010  14982 12936 13200 13200 13200 13200 

  Třída 2 Nedaňové příjmy - ř.4020 2327 2393 2700 2700 2700 2700 

  Třída 3 Kapitálové příjmy - ř.4030 89 2000 1000 1000 2000 2000 

  Třída 4 Přijaté dotace - ř. 4040 5805 1164,8 2500 2500 2500 2500 

    Příjmy celkem  ř.4050 23203 18493,8 19400 19400 19400 19400 

    kons. příjmů-rezerva infrastruktuktura 1250 1250 1250 1250 1250 1250 

    Příjmy po konsolidaci 21953 16722,8 18150 18150 18150 18150 

    plánované půjčky 0 0 0 0 0 0 

                  

  Třída 5 Běžné (neinvestiční) výdaje - ř.4210 13228 16292,8 14000 15400 16500 15500 

  Třída 6 Kapitálové (investiční) výdaje -ř.4220 4497 1680 5400 4000 2900 3900 

    Výdaje celkem ř.4240 17725 17972,8 19400 19400 19400 19400 

    Kons.výdajů:rezerva infrastruktruktura 1250 1250 1250 1250 1250 1250 

    Výdaje po konsolidaci ř.4430 16475 16722,8 18150 18150 18150 18150 

    Výše splátky půjčky 0 0 0 0 0 0 

   
  

     

 
Data: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu USC v tis.Kč.   
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