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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   14, 257 03   J A N KO V  

  IČO: 00231916; DIC: CZ00231916     č. ú.  320092389/0800, Česká spořitelna  Votice a. s.;   

e-mail: info@obecjankov.cz,  starosta@obecjankov.cz,   
 

  tel: +420 317833209,      Starosta: +420 607529271;          

 
            Střednědobý výhled rozpočtu Obce Jankov na roky 2023 -2027  

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. 2022, netroufá si ve výhledu počítat s jejich 

velkým nárůstem v následujících letech. Součástí příjmů jsou příjmy z dotací a plánované 

přijetí dotací. 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. Běžné výdaje jsou hlavně navýšené z důvodu enormního nárůstu energií. 

 

Přijaté dotace 

    Obec počítá v roce 2023 s přijetím  neinvestičního transferu ze státního rozpočtu SDV prostředky 

pro výkon st. správy, výkon opatrovnictví na pol. 4112 Kč 1279300,-Kč. V době tvorby výhledu 

obec zpracovává žádosti o dotace s očekáváním podáním prosinec 2022 a jaro 2023. Proto se 

konkrétní výše dotace ve výhledu ani v návrhu rozpočtu r.2023 neobjevují, neboť se nejedná o 

nárokovou složku příjmů.  

               

      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. 
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Obec se bude dále zaměřovat na zlepšení energetické soběstačnosti budov.  Prvním krokem je 

zajištění úspor v oblasti vytápění, ohřívání vody, apod. Druhým krokem je pokračování  

v zateplování objektů. V plánu jsou výměny střešních krytin a zlepšování jejich energetických 

vlastností. V plánu je zpracování projektů na rozvoj fotovoltaických elektráren na budovách 

v majetku obce a podání žádostí o dotace. Obec připravuje zpracování dalšího Strategického 

plánu rozvoje obce Jankov. 

 

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

    Rok 

    2022 2023 2024 2025 2026 2027 

  
 Výkaz pro hodnocení rozpočtu USC 
v tis.Kč skut.10/22           

Třída 
1 Daňové příjmy - ř.4010  17362 20714 20714 20714 20714 20714 

Třída 
2 Nedaňové příjmy - ř.4020 3324 4734,63 4734,63 4734,63 4734,63 4734,63 

Třída 
3 Kapitálové příjmy - ř.4030 94,5 100 600 600 600 600 

Třída 
4 Přijaté dotace - ř. 4040 17337 3039,3 10000 10000 10000 10000 

  Příjmy celkem  ř.4050 38118 28587,32 36048,63 36048,63 36048,63 36048,63 

  
z toho kons. příjmů-rezerva 
infrastruktuktura 2280 1760 1760 1760 1760 1760 

  Příjmy celkem 35838 25587,32 36048,63 36048,63 36048,63 36048,63 

  plánované půjčky 0 0 0 0 0 0 

                

Třída 
5 Běžné (neinvestiční) výdaje - ř.4210 14706 24484,54 24048,63 24484,54 24484,54 24484,54 

Třída 
6 Kapitálové (investiční) výdaje -ř.4220 17365 14103,39 20000 11564,09 11564,09 11564,09 

  Výdaje celkem ř.4240 32070 38587,93 44048,63 36048,63 36048,63 36048,63 

  
z toho kons.výdajů:rezerva 
infrastruktruktura 2280 1760 1760 1760 1760 1760 

  Výdaje celkem 29791 38587,93 44048,63 36048,63 36048,63 36048,63 

  saldo  -6048 10000 8000 0 0 0 
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     Přehled dlouhodobě realizovaných záměrů na roky 2023-2027: 

 

 

 

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 2023-2027 

Opravy a rekonstrukce komunikací, rekonstrukce 

dopravních značení, opravy lesních cest 

8000 2023-2027 

Obnova zeleně, alejí  2000 2023-2027 

Opravy naučných stezek, výstavba nových 5000 2023-2027 

Vybagrování a opravy vodních děl 4000 2023-2027  

Rekonstrukce veřejného osvětlení obce 2000 2023-2027 

Opravy kapliček a kult.dědictví obce 1000 2023-2027 

Rekonstrukce vodovodů a vodních zdrojů, Intenzifikace 

ČOV Jankov,  Kanalizace a ČOV Odlochovice, 

Kanalizace a přivaděč Jankovská Lhota  

50000 2023-2027 

 

 

Zateplení budov a bytových domů v majetku obce 

Fotovoltaické elektrárny zabezpečující energetickou 

soběstačnost budov v majetku obce 

Naučná místnost Bitva u Jankova, 

 

10000  

 

20000 

15000 

2023-2027 

Úpravy veřejných prostranství obce 

Výměna aut.čekáren Čestín, Bedřichovice, oprava Pičín 

1000 2023-2027 

Modernizace technického vybavení obce, hala na stroje  

Modernizace vybavení pož.jednotky JPO III 

10000 

1000 

2023-2027 

2023-2027 

Modernizace sportovišť a dětských hřišť 2000 2023-2027 

Opravy a investice ve školních budovách  vč.vybavení 

školských zařízení  

Nákup zařízení do oblasti předcházení tvorby odpadů 

(kompostéry do domácností, špekovač, vratné kelímky, 

nosič kontejnerů a kontejnery apod.), 

10000 

 

5500 

2023-2027 

 

2023-2027 

 

 V případě potřeby bude střednědobý výhled rozpočtu aktualizován. 

 

Za obec Jankov  Bc.Jitka Jonsztová, starostka 
         

 

Vyvěšeno: 19.12.2022  

Sejmuto: 31.12.2027 
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