
Komentář k rozpočtovému opatření č. 9/2022 

 

K rozpočtové změně předkládané zastupitelstvu obce dochází z důvodu změny na příjmové i výdajové 

straně rozpočtu, které přesahují pravomoci rady obce. 

Na příjmové straně rozpočtu dochází k navýšení dotace na volby do zastupitelstev obcí a do 1/3 

Senátu parlamentu ČR, k přidělení dotace na Nové chodníky podél ulice Pražská mezi ulicemi U 

Hřbitova a Hořelickou, k přidělení dotace od Středočeského kraje na pořízení dopravního prostředku 

pro JSDH. Naopak z letošního rozpočtu musíme odebrat dotaci od Ministerstva vnitra na pořízení 

dopravního prostředku pro JSDH. Toto dotační řízení sice probíhá v režimu Ex ante, ale dotace bude 

zaslána na náš účet po splnění podmínek uvedených v registraci akce a po předložení daňového 

dokladu k předmětu plnění zakázky. Očekáváme přidělení dotace ve výši 1,97 mil. od Středočeského 

kraje na akci Rekonstrukce ulice Šeříková. Tu však zatím do rozpočtu zařadit nemůžeme, dokud 

nebude k dispozici dokument, který nás opravňuje dotaci do rozpočtu zařadit 

Na výdajové straně rozpočtu musíme navýšit rozpočet na rekonstrukci místních komunikací. Celkem 

se v letošním roce proinvestuje 13,5 mil. korun - Křižovatka K Nouzovu x Karlštejnská (2,9), ul. 

Šeříková (9,2)  a ul. Bezejmenná (1,4). 

Na stavbu chodníků se letos proinvestuje částka 12 mil. korun. I v této oblasti je potřeba navýšit 

rozpočet. (Chodník na jižní straně ul. Pražské v úseku od objektu č.p. 42 za ulici Tovární (1,5), 

chodníky podél ulice Pražská mezi ulicemi U Hřbitova a Hořelickou (10,5). 

Na výstavbu mateřské školy Za GZ byly pro rok 2022 předpokládané výdaje 6 mil. korun, které letos 

nebudou čerpány v plné výši a můžeme je snížit o 4 mil. Kč. 

Vedení základní školy Loděnice požádalo o navýšení příspěvku zřizovatele na provoz z důvodu zvýšení 

cen energií, provádění oprav havarijního stavu sociálních zařízení a dalších technických zařízení. 

Podrobnosti jsou uvedeny v podkladech pro jednání zastupitelstva. Další navýšení se týká výdajů na 

volby do zastupitelstev obcí a do 1/3 Senátu parlamentu ČR o částku, která odpovídá navýšení 

přidělení dotace. 

Toto rozpočtové opatření sníží schodek rozpočtu o 2,3 mil. Kč. 

 

 

V Loděnici 07.09.2022 

        Ing. Pavel Vokál 

        správce rozpočtu 


