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Rozpočet na rok 2020 

schválený Zastupitelstvem městyse dne 09.12.2019 usnesením č. 72/8/2019 

Rozpočet Městyse Vrchotovy Janovice na rok 2020 je schválen přebytkový 

v celkovém objemu příjmů: Kč 24 974 040,00 

v celkovém objemu výdajů: Kč 21 474 040,00 

 

Celkový rozpočtový objem prostředků je tvořen následujícími předpokládanými příjmy a výdaji: 

PŘÍJMY 24 974 040.00 

Třída 1 Daňové příjmy 17 613 450.00 

Třída 2 Nedaňové příjmy 2 705 500.00 

Třída 3 Kapitálové příjmy 0.00 

Třída 4 Přijaté transfery 4 655 090.00 

 

VÝDAJE 21 474 040.00 

§ 1014 
Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní 
veterinární péče 28 150.00 

§ 1032 Podpora ostatních produkčních činností 200 000.00 

§ 1036 Správa v lesním hospodářství 30 000.00 

§ 2212 Silnice 1 800 000.00 

§ 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 500 000.00 

§ 2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami 196 160.00 

§ 2310 Pitná voda 640 000.00 

§ 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 35 000.00 

§ 2329 Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené 1 250 000.00 

§ 2411 Záležitosti pošt 420 000.00 

§ 3111 Mateřské školy 160 000.00 

§ 3113 Základní školy 5 000 000.00 

§ 3119 Ostatní záležitosti základního vzdělávání 1 200 000.00 

§ 3314 Činnosti knihovnické 65 000.00 

§ 3319 Ostatní záležitosti kultury 26 270.00 

§ 3326 
Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a 
historického povědomí 20 000.00 

§ 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 45 000.00 

§ 3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce 200 000.00 

§ 3419 Ostatní sportovní činnost 59 400.00 

§ 3421 Využití volného času dětí a mládeže 30 000.00 

§ 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 50 000.00 

§ 3612 Bytové hospodářství 80 000.00 

§ 3613 Nebytové hospodářství 550 000.00 

§ 3631 Veřejné osvětlení 330 000.00 

§ 3632 Pohřebnictví 40 000.00 

§ 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 30 000.00 

§ 3635 Územní plánování 300 000.00 

§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 800 000.00 

§ 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 20 000.00 
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§ 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 860 000.00 

§ 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 300 000.00 

§ 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 25 000.00 

§ 3729 Ostatní nakládání s odpady 160 000.00 

§ 3741 Ochrana druhů a stanovišť 18 000.00 

§ 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 240 000.00 

§ 5213 Krizová opatření 34 900.00 

§ 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 150 000.00 

§ 6112 Zastupitelstva obcí 1 300 000.00 

§ 6171 Činnost místní správy 3 710 000.00 

§ 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 15 000.00 

§ 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 85 000.00 

§ 6399 Ostatní finanční operace 390 450.00 

§ 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 80 710.00 

 

Saldo příjmů a výdajů            3 500 000,00 
         

FINANCOVÁNÍ   

§ 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech -3 500 000.00 

§ 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků 0.00 

 
Financování celkem         - 3 500 000,00 
         
                
 
 
 
 
 
 
         Marcela Čedíková 
                starostka 
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Příloha č. 1 k rozpočtu městyse Vrchotovy Janovice na rok 2020 

Oprávnění rady městyse k provádění rozpisu rozpočtu 
 

Zastupitelstvo městyse stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů kompetenci rady městyse k provedení rozpisu rozpočtu 
dle § 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
 
 
 
 
         Marcela Čedíková 
               starostka 
 
 

Příloha č. 2 k rozpočtu městyse Vrchotovy Janovice na rok 2020 

Oprávnění rady městyse k provádění rozpočtových opatření 
 

Zastupitelstvo městyse stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů kompetenci rady městyse k provádění jednotlivých 
rozpočtových opatření v následujícím rozsahu:  

1. do výše 100.000,- Kč včetně v případě:  
a) kdy rozpočtová opatření jsou vyvolaná organizačními změnami na úřadě městyse, pokud 
tyto změny nevyvolávají další nároky na finanční prostředky městyse (nezvyšuje se celkový 
rozpočet výdajů městyse)  

2. Rozpočtová opatření i v částkách vyšších může rada městyse samostatně provádět jen 
v případech: 
a) kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce, v případě havárií nebo 
stavu nouze, výdaj k odvrácení možných škod, dále když včasné provedení úhrady je vázáno 
penalizací a dopady penalizace mohou výrazně překročit případná rizika z neoprávněné 
úhrady 
b) úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné výdaje, kdy 
schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj musí 
být realizován 
c) rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů. 

Usnesení rady musí obsahovat číslování rozpočtových opatření schválených v kompetenci rady. 

Zastupitelstvo městyse si vyhrazuje provádět rozpočtová opatření mimo rozsah stanovený radě 
městyse. 
Zastupitelstvo si vyhrazuje právo  na informaci o každém rozpočtovém opatření,  provedeném 
v kompetenci rady na nejbližším zasedání zastupitelstva, konaném po schválení rozpočtového 
opatření  a jejího stručného odůvodnění  (odůvodnění lze na zasedání podat ústně).   
 
 
 
 
         Marcela Čedíková 
               starostka 
 


