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Návrh rozpočtu obce Mladeč na rok 2011 
Rozpočet je sestaven jako schodkový, to znamená, že plánované 

výdaje činí 6 905 753Kč, plánované příjmy 5 963 753 Kč, přičemž 

rozdíl ve výši 942 000Kč je krytý zůstatkem finančních prostředků 

z roku 2010. 

Hlavními položkami na příjmové stránce rozpočtu jsou všechny 

daňové příjmy. Část z celostátního výnosu daně z přidané hodnoty 

(DPH), daně z příjmů fyzických osob (FO) a daně z příjmů 

právnických osob (PO) je rozdělována na jednotlivé obce a města 

celostátním podílem a koeficientem, který je dán počtem trvale 

hlášených obyvatel. Výnos daně z nemovitostí na území obce je 

plným příjmem obce. Příjmem obce jsou také všechny zde realizované 

poplatky. Dalšími příjmy jsou dotace, a to neinvestiční dotace ze SR, 

která pokrývá výdaje na státní správu, a investiční dotace ze SZIF na 

investiční akci „Rekonstrukce komunikace ke hřišti – část A“ v 

Mladči. Tato dotace bude použita na úhradu mimořádné splátky 

úvěru, ze kterého byla akce v loňském roce hrazena.   

Strana výdajů je podřízena zajištění chodu obce - §§ Vnitřní správa a 

Zastupitelstvo, a splátkám závazků na kanalizaci a ČOV a na 

monitoring dešťové kanalizace před Rekonstrukcí místní komunikace 

Mladeč - Sobáčov  - § Odpadní vody, a na suchý poldr - § Revitalizaci 

říčních systémů.  § Veřejná správa obsahuje také finanční prostředky 

na dokončení projektu novostavby víceúčelové budovy obecního 

úřadu. Na § Silnice a MK je realizována splátka závazků obce na 

opravách majetku. § Veřejné osvětlení obsahuje prostředky potřebné 

na elektrickou energii a opravy. Na § Vzhled obcí je uvedeno zajištění 

údržby veřejných prostranství a pořízení samostatných movitých věcí 

(travní sekačka). § Komunální odpad zahrnuje platby za sběr, odvoz a 

uložení odpadů. Významnou položkou jsou příspěvky našim žákům 

na předškolní a základní školní docházku - § Základní školy. Dále je 

počítáno s příspěvky na linkovou autobusovou dopravu  - § Dopravní 

obslužnost, a na rekonstrukci a zajištění chodu knihovny v Mladči. 

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit písemně 

v českém jazyce do úterka 19.4.2011 do 12.00 hodin nebo ústně při 

jeho projednávání na 5. zasedání zastupitelstva. 
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Návrh rozpočtu obce Mladeč na rok 2011 
 

PŘÍJMY Rozpočet 2011 (Kč) 

Daň z příjmu FO ze závislé 

činnosti 

1 180 000 

Daň z příjmu FO SVČ 150 000 

Daň z příjmu FO 

z kapitálových výnosů   

90 000 

Daň z příjmu PO 1 210 000 

Daň z příjmu PO za obec 86 000 

Daň z přidané hodnoty 2 640 000 

Poplatek za komunální 

odpad 

287 000 

Poplatek ze psů 24 000 

Poplatek za užívání 

veřejného prostranství 

10 000 

Správní poplatky 6 000 

Daň z nemovitostí 700 000 

Neinvestiční dotace 152 500 

Investiční dotace 1 716 253 

Pronájem pozemků 24 000 

Poplatek za vydobývaný 

prostor 

500 000 

Odpadní vody 37 000 

Knihovna 1 000 

KO smluvně 54 000 

Úroky z účtů 10 000 

Splátka půjčky, úvěru -2 914 000  

Zůstatek na účtech k 
31.12.2010 

942 000 

Příjmy celkem 6 905 753 
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VÝDAJE Rozpočet 2011 (Kč) 

Deratizace 20 000 

Silnice a MK 530 000 

Dopravní obslužnost 134 000 

Odpadní vody 650 000 

Revitalizace říčních systémů 60 000 

Základní školy 375 000 

Knihovna 90 000 

Kultura 50 000 

Příspěvek TJ Sokol 20 000 

Veřejné osvětlení 250 000 

Nebezpečný odpad 20 000 

Komunální odpad 321 000 

Vzhled obcí 842 000 

Požární ochrana 200 000 

Zastupitelstvo 880 000 

Vnitřní správa 2 360 753 

Služby peněžních ústavů 15 000 

Povinné ručení 2 000 

Daně a poplatky 86 000 

Výdaje celkem 6 905 753 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


