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 1  Příjmy 

Příjmy obce Kunčina Ves jsou tvořeny převážně vlastními příjmy (tj. příjmy daňové, nedaňové 

a kapitálové) a případnými dotacemi ze státního rozpočtu a od obcí. 

Nevýznamnější finanční zdroj obce představují daňové příjmy. Je to podíl na sdílených daních 

a výlučná daň – daň z nemovitosti. Rozhodujícími vlastními příjmy obce jsou podíly na celostátním 

výnosu vybraných daní, které byly na obce delegovány na základě zákona č. 243 / 2000 Sb., 

o rozpočtovém určení daní, v platném znění.  

Nedaňové příjmy zahrnují především příjmy z místních poplatků, příjmy z pronájmu nemovitého 

majetku a příjmy z úroků z bankovních účtů. 

Do rozpočtového výhledu jsou zahrnuty dotace, které obdrží obec v rámci souhrnného finančního 

vztahu státního rozpočtu k rozpočtu obce na základě zákona o státním rozpočtu. Ostatní účelové 

dotace ze státního rozpočtu a státních fondů nejsou do rozpočtového výhledu zahrnuty. V případě 

získání účelové dotace bude rozpočtový výhled upraven v závislosti na vzniklých závazcích obce.  

 2  Výdaje 

Výdaje obce Kunčina Ves jsou tvořeny běžnými výdaji. Kapitálové výdaje budou realizovány 

v případě realizace investičních akcí za podpory konkrétních dotačních titulů. Rozpočtový výhled 

výdajů neuvažuje účelové dotace ze státního rozpočtu a státních fondů. 

 3  Financování 

Financování obce je v letech 2024 – 2027 zamýšleno vlastními prostředky.  

 4  Dlouhodobé pohledávky  

V době zpracování rozpočtového výhledu na roky 2024 – 2027 nemá obec Kunčina Ves žádné 

dlouhodobé pohledávky a ani  v budoucích letech se nepředpokládá jejich vznik.  

 5  Dlouhodobé závazky 

V době zpracování rozpočtového výhledu na roky 2024 – 2027 nemá obec Kunčina Ves žádné 

dlouhodobé závazky. Jejich případný vznik v budoucích letech bude ovlivněn převážně úspěchem 

případných dotačních projektů.   



 

 6  Finanční zdroje a potřeby dlouhodobých záměrů obce 

Obec Kunčina Ves se bude při realizaci dlouhodobých záměru primárně zaměřovat na financování 

akcí pomocí vhodných dotačních titulů, které by měly pokrývat polovinu rozpočtu akcí. Další zdroje 

obce Kunčina Ves budu tvořeny vlastními příjmy či případným čerpáním úvěru. Zdrojem obce mohou 

být též případné přebytky hospodaření, které lze zapojit do rozpočtu následujícího roku.  

 7  Rozpočet  

Rozpočet obce je finančním plánem, který slouží k řízení financování jejich činnosti. Rozpočtový rok 

je shodný s rokem kalendářním. Je to zásada shodná s rozpočtovým rokem stanoveným v zákoně 

č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, ve znění pozdějších předpisů, pro státní rozpočet. 

Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů stanoví, že rozpočet se sestavuje zpravidla jako 

vyrovnaný. Může však být schválen i jako přebytkový v případě, že některé příjmy daného roku 

jsou určeny k využití až v následujících letech nebo jsou určeny ke splácení jistiny úvěrů 

z předchozích let. 

Dle výše uvedeného plánuje obec Kunčina Ves v letech 2024 – 2027 hospodařit s vyrovnaným 

rozpočtem, kdy: PŘÍJMY = VÝDAJE.  

 

 Tabulka 1: Rozpočtový výhled obce Kunčina Ves na roky 2024 – 2027 

PŘÍJMY Rok 2024 Rok 2025 Rok 2026 Rok 2027

Daňové příjmy 1 500 000 Kč 1 575 000 Kč 1 654 000 Kč 1 737 000 Kč

Nedaňové příjmy 235 000 Kč 247 000 Kč 259 000 Kč 272 000 Kč

Kapitálové příjmy 3 000 Kč 3 000 Kč 3 000 Kč 3 000 Kč

Celkem 1 738 000 Kč 1 825 000 Kč 1 916 000 Kč 2 012 000 Kč

VÝDAJE Rok 2023 Rok 2024 Rok 2025 Rok 2026

Běžné výdaje 1 450 000 Kč 1 523 000 Kč 1 599 000 Kč 1 679 000 Kč

Celkem 1 321 000 Kč 1 523 000 Kč 1 599 000 Kč 1 679 000 Kč

FINANCOVÁNÍ Rok 2023 Rok 2024 Rok 2025 Rok 2026

0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

Celkem 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

 

 

 


