ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVÁLILO ROZPOČET NA PŘÍŠTÍ ROK
Do roku 2022 obec vstoupí se schváleným rozpočtem. Při jeho sestavování jsme vzali v úvahu
dostupné informace o vazbě na návrh státního rozpočtu, přestože je pravděpodobné, že
předložený návrh dozná v další fázi projednávání podstatných změn. Předpokládané rozpočtové
provizorium je nekomfortní nejen pro financování státu, ale i pro rozpočty obcí a krajů.
Rozpočet byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 12. 2021 s následujícími parametry:
Celkové příjmy ve výši
Celkové výdaje ve výši
Financování celkem

,

11 683 235,- Kč,
9 986 795,- Kč
- 1 696 440,- Kč

Příjmová strana je ve struktuře shodná s rozpočty předcházejících let. Daňové příjmy jsou nadále
nejdůležitějším zdrojem příjmů v rozpočtu obce. Výše příjmů ve srovnání s rozpočtem předchozího
roku nepředstavuje výrazný nárůst ani pokles. V souladu s aktuální predikcí Ministerstva financí ČR
se očekává nepatrně vyšší příjem z rozpočtového určení daní, odhad těchto příjmů je však vždy
nejistý, zvláště v době přetrvávajících dopadů pandemie COVID-19 včetně nestabilní ekonomické
situace (vyšší inflace, růst cen atd.). V této době je tak obtížné plánovat příjmy s větším předstihem.
Většinu naplánovaných výdajů tvoří výdaje provozního charakteru, tedy výdaje na zajištění
základního chodu obce a Základní školy a Mateřské školy Svojšín, p.o. I přes výše uvedené problémy
chceme zůstat optimisty, a proto jsme se rozhodli do rozpočtu na příští rok zařadit rezervy
na případnou realizaci několika akcí obsažených v Místním programu rozvoje obce, jak se konkrétně
můžete dočíst v dalším příspěvku tohoto zpravodaje. Zahájení těchto akcí je vzhledem k jejich
nákladnosti vázáno na dostupné dotační tituly.
Přebytek hospodaření je určen ke splácení dlouhodobých úvěrů, pomocí kterých byly financovány
některé předešlé akce – rekonstrukce návsi, stavební úpravy budovy mateřské školy a oprava
budovy současného obecního úřadu.
Tomáš Petráň

MÍSTNÍ POPLATEK ZA OBECNÍ SYSTÉM ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
Na říjnovém zasedání zastupitelstva obce Svojšín byla schválena nová
obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství. Jejím schválením se však sazba místního
poplatku prozatím nemění.
Sazba místního poplatku v obci Svojšín bude pro rok 2022 činit
800 Kč/poplatník/rok.
Ke změně ve splatnosti poplatku také nedochází, tzn. poplatek je jako
v minulých letech splatný buď jednorázově do 31. 1. 2022, anebo
v pololetních splátkách, z toho první do 31. 1. 2022 a druhá do 31. 7. 2022.
Svoz zbytkového domovního odpadu bude probíhat nadále každé
pondělí. V období měsíce ledna 2022 postačí k vývozu označení sběrné nádoby známkou pro rok 2021.
Dana Divišová

