ROZPOČET OBCE NA PŘÍŠTÍ ROK SCHVÁLEN, NEJISTOTA ZŮSTÁVÁ
Na prosincovém zasedání zastupitelstva byl schválen rozpočet obce na rok 2021. Výše rozpočtových
příjmů činí 10 407 160 Kč, výdaje jsou plánovány 8 708 500 Kč, financování je ve výši - 1 698 660 Kč.
Přebytek hospodaření je téměř beze zbytku určen ke splácení investičních úvěrů čerpaných v letech
2018 a 2020. Již nyní je však jisté, že se v průběhu roku neobejdeme bez úprav rozpočtu s ohledem
na vývoj celostátní ekonomiky.
Pandemie COVID-19 ztenčila rozpočty obcí, měst a krajů. Komplikace v jejich hospodaření nám navíc
s největší pravděpodobností způsobí balíček změn v daňových zákonech, který schválili poslanci
a který v době psaní tohoto příspěvku čeká na projednání v Senátu.
I naše obec hledá cesty, jak zvládnout současné a především příští nesnadné období. Příprava
rozpočtu na další rok byla tentokrát poněkud nestandardní a obtížná kvůli nejasnostem spojeným
s konečnou podobou daňových změn. Navrhované zrušení superhrubé mzdy, snížení základní
sazby daně z příjmu fyzických osob doprovázené dalšími slevami na poplatníka u této daně by vedle
dopadů pandemie COVID-19 a bez adekvátních kompenzací představovalo další skokové snížení
příjmů územních samospráv. Do hospodaření obcí se ale promítnou i změny v odpadové legislativě,
jež v konečném důsledku znamenají kromě jiných povinností výrazné zdražení uložení každé tuny
komunálního odpadu na skládku. Bez navýšení poplatků za svoz odpadu, tedy přenesení této
zátěže na občany obce, způsobí toto rozhodnutí další zatížení většiny obecních rozpočtů. Tato
novinka přichází poněkud nešťastně a s téměř okamžitou účinností po schválení parlamentem
v době, kdy se obce potýkají s poklesy příjmů a činí vše pro to, aby ustály současný krizový stav.
V odhadu daňových příjmů na rok 2021 u sdílených daní, které jsou stěžejním zdrojem příjmů, jsme
tentokrát vycházeli především z dostupných informací Sdružení místních samospráv a Svazu měst
a obcí ČR, neboť v době zpracování scházela aktuální predikce daňových výnosů od Ministerstva
financí ČR.
Plánované výdaje za současné situace a těžko předvídatelného vývoje veřejných financí nutně
představují kompromis mezi reálnými možnostmi obce a známými potřebami. Oproti předchozím
rokům byla snížena výdajová část rozpočtu u investičních a dalších stavebních akcí. Kromě
každoročně se opakujících provozních výdajů, nutných pro zajištění základního chodu obce,
obecního úřadu a základní a mateřské školy, zatím rozpočet počítá s jedinou větší investicí, kterou
je dokončení stavebních úprav návsi – prostranství mezi školou a kostelem. Naproti všemu
zmíněnému nabídka dotací z národních a krajských dotačních programů, které jsou vhodné pro
naše záměry obsažené v aktuálním programu rozvoje obce, zůstává i v těchto časech výzvou pro
naše kombinační schopnosti a zajištění financování některých dalších dříve naplánovaných aktivit.
Tomáš Petráň

PRODLOUŽENÍ VODOVODNÍHO ŘADU V ŘEBŘÍ
V osadě Řebří byla v letošním roce provedena
dílčí investiční akce – prodloužení vodovodního
řadu k novým stavebním parcelám u stávajícího
nohejbalového hřiště. V relativně krátkém čase se
podařilo zhotovit projekt a získat stavební
povolení, takže zbývalo „pouze“ práce provést
a zafinancovat. Dílo zhotovili pracovníci Vodáren
a kanalizací Karlovy Vary, a.s. Obec
akci platila plně ze svého rozpočtu. Vše se stihlo
ještě před zimou, včetně oprav narušených
povrchů místní komunikace.
Děkujeme tímto pracovníkům zhotovitele za vstřícnost a realizaci.

