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Návrh rozpočtu obce Krásné Údolí - 2012 
 

  

   
Výdajová část  

 

   
Místní správa = chod obce - elektřina, plyn, voda, revize,   

Příjmová část  
  

zaměstnanci, pojištění, telefony, školení, servisy, cestovné  1 483 000 

ze státního rozpočtu 3 080 000 

 
Zastupitelstvo obce + odvody zdravotní a soc. pojištění  751 000 

od občanů - místní poplatky- popelnice + psi 196 000 

 
Odpad - komunální + nebezpečný + velkoobjemový 420 000 

z automatů v obci 14 000 

 
Územní plánování - II. etapa územního plánu obce 210 000 

z pronájmu - pozemky, rybníky, Kult. dům, hřbitov 93 000 

 
Mateřská škola K. Údolí 137 000 

ostatní-odpad podnikatelé + poskytované služby 81 000 

 
Veřejné osvětlení - elektřina + opravy 120 000 

z úroků 20 000 

 

Příspěvky - kostel,Slavia,Hasiči (SDH + jednotka + Toužim) aj. 107 000 

 
3 484 000 

 

Základní škola Toužim - příspěvek za naše žáky 80 000 

   

Veřejná zeleň-údržba, opravy, poh.hmoty,materiál,hřbitov 69 000 

   
Projektová dokumentace - komunikace Nové paneláky 50 000 

Dofinancování z vlastních zdrojů 28 000 

 
Ostatní záležitosti kultury – slavnosti,dětské akce, zájezdy 49 000 

   
Knihovna + internet pro veřejnost 26 000 

   
Silnice - zimní údržba - odklizení sněhu 10 000 

Příjmy celkem 3 512 000 

  
3 512 000 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Rozpočtové  určení  daní  a  Krásné  Údolí 

 

Na předchozí stránce jsem se zmínil o RUD (Rozpočtové Určení Daní). V posledních měsících probíhá 

obsáhlá diskuze podporovaná návrhy na novelu zákona, jenž by snížil příjmy velkých měst a navýšil finance ze 

státního rozpočtu pro malá města a obce. Hejtman našeho kraje k tomuto uvedl : „Pozitivní dopad to bude mít hlavně 

na města a obce s počtem obyvatel mezi 500 – 20 tisíci, jichž je na území našeho regionu většina.“ A já k tomuto 

dodávám : „Bohužel mezi nimi není Krásné Údolí“. Pro lepší přehlednost nabízím níže uvedenou tabulku.  

 

Název obce 

Počet 

obyvatel 

k 1. 1.2010 

Daňové příjmy            

v roce 2012                   

(v Kč) 

Výnosy 

na 

obyvatele   

(v Kč) 

Praha 1 249 026 36 958 626 000 29 600 

Boží Dar 188 2 857 000 15 200 

Otročín 525 4 890 000 9 300 

Karlovy Vary 51 320 465 039 000 9 100 

Útvina 594 5 424 000 9 100 

Toužim 3 863 29 223 000 7 600 

Krásné Údolí 431 3 080 000 7 100 
    

Průměr obcí v celé ČR o velikosti 201 až 500 obyvatel  7 400 

          zdroje Svaz měst a obcí ČR + časopis OBEC a finance 

 

Další citace p.hejtmana Novotného : „Upozorňuji ale starosty, že vláda současně připravuje zrušení dotačních 

titulů“, našemu zastupitelstvu také určitě radost neudělala.  

Nechci, aby tento předvánoční Občasník vyzněl skepticky, ale snažím se objasnit potíže, které vedení obce v 

současnosti řeší. Na druhou stranu mohu slíbit, že se i o zbylé dotační tituly budeme zajímat a „brát“ a že se budeme 

snažit náš společný život v Krásném Údolí i nadále vylepšovat. 
                 M.Frank 


