
       OBEC BRNÍ�OV

                    R O Z P O � E T 

           na rok 2021

P�íjmy rozpo�tu:

Kapitola: Název: tisíce K�

1111 Da� z p�íjm� fyzických osob ze závislé �innosti 1 355,82

1112 Da� z p�íjm� fyzických osob podávajících p�iznání 19,82

1113 Da� vybíraná zvláštní sazbou 123,85

1121 Da� z p�íjm� právnických osob 772,82

1122 Da� z p�íjm� právnických osob za obec 200,00

1211 DPH da� z p�idané hodnoty 2 588,47

1340 Poplatek za odpady 200,00

1341 Poplatek za psy 7,50

1343 Poplatek za ve�.prostranství 0,50

1361 Správní poplatky 2,00

1381 Odvod z loterií 28,00

1511 Da� z nemovitostí 155,00

4112 Neinvesti�ní dotace - správa SR 95,00

4216 Ostatní investi�ní transfer ze státního rozpo�tu 1 084,75

1032 P�íjmy z les� 20,00

1070 Povolení rybníká�e k lovu ryb 5,00

2310 P�íjmy vodné 65,00

2321 P�íjmy sto�né 25,00

3612 P�íjmy ze služeb spojených s nájmem sociálních byt� 173,00

3639 P�íjmy z pronájmu pozemk� 40,00

3722 P�íjmy za odpad - smlouvy 17,50

3725 P�ísp�vek za t�íd�ný odpad 55,00

6310 P�ijaté úroky 2,00

P�íjmy rozpo�tu celkem: 7 036,03



       OBEC BRNÍ�OV

                    R O Z P O � E T 

           na rok 2021

Výdaje rozpo�tu:

Kapitola: Název: tisíce K�

1031 Lesy p�stební �innost materiál 180,00

1032 Lesy - ostatní služby 24,00

2212 Silnice - ostatní služby 1 649,75

2219 Parkovišt� výstavba 500,00

2221 Dopravní �innost - p�ísp�vky 22,50

2310 Voda pitná 403,00

2321 Vody odpadní - rozbory, služby 270,00

2341 Údržba - rybník, potok 50,00

3111 MŠ - neinvesti�ní p�ísp�vek 200,00

3319 OOV - Kroniká�/ka 1,00

3341 Koncesioná�ské poplatky TV, rozhlas 0,54

3399 Dary výro�í, vánoce, vítání ob�ánk� 45,00

3419 P�ísp�vek na sportovní �innost 5,00

3543 Neinvesti�ní dotace Zdravotn� postižení 7,00

3612 Bytové hospodá�ství 185,00

3631 Ve�ejné osv�tlení 270,00

3721 Odpad - odvoz nebezpe�ného odpadu 25,00

3722 Odpad - úklid odpad� OOV 250,55

3725 Odpad - odvoz t�íd�ného odpadu 150,00

3745 Pé�e o vzhled obce a obecní zele� 210,00

3900 P�ísp�vek DSO Kdy�sko 20,00

4351 Pe�ovatelská služba 8,00

5213 Rezerva na krizové opat�ení 50,00

5512 SDH p�ísp�vky 45,00

6112 Zastupitelstvo obce 747,00

6171 �innost místní samosprávy 1304,39

6310 Služby pen�žních ústav� 15,00
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6320 Pojišt�ní majetku 35,00

6399 Platby daní a poplatk� státnímu rozpo�tu (DPH) 220,00

6402 Vratka volby 12,10

Výdaje rozpo�tu celkem 6 904,83

Financování

Kapitola: Název: tisíce K�
Zapojení p�ebytku minulých období 1 200,00
Kanalizace spl. - splátky úv�ru - jistina -355,40
Vodovod - splátka úv�ru - jistina -256,80
Sociální bydlení - splátka úv�ru - jistina -456,60

Financování celkem: 131,20

tis. K�

P�ÍJMY CELKEM 7 036,03

VÝDAJE CELKEM 6 904,83

Financování celkem 131,20
ROZDÍL P�ÍJM� A VÝDAJ� ROZPO�TU 131,20

Rozpo�et projednán ve finan�ním výboru Zastupitelstva obce Brní�ov dne 11.11.2020

Rozpo�et schválilo Zastupitelstvo Obce Brní�ov dne 21.12.2020 usnesením �. 266

P�ebytek rozpo�tu bude použit na splácení závazk� z d�ív�jších let.



                           OBEC BRNÍ�OV                                    

Komentá� k rozpo�tu Obce Brní�ov na rok 2021 

1. Návrh rozpo�tu Obce Brní�ov  na rok 2021 je zpracován podle zákona o 
rozpo�tových pravidlech územních rozpo�t� �. 250/2000 Sb., jako p�ebytkový. 
Rozdíl p�íjm� i výdaj� �iní  131 200,- K�.  
P�ebytek rozpo�tu bude použit na splacení úv�r� na projekty obce. 

2. P�íjmy rozpo�tu :

• hlavní položkou v p�íjmech obce 43,49% je da� z p�idané hodnoty 

• dále da� z p�íjm� fyzických a právnických osob 41,54 %  

• další položkou je p�íjmy spojené s pronájmem sociálních byt� 2,91 % 

• další položkou je p�íjem z vodného a sto�ného tj. 1,51 % 

• poplatky vybírané obcí tvo�í 10,85 % , 

• dále da� z nemovitosti tvo�í 2,6 % a ostatní položky, které tvo�í p�íjmovou 
stránku obce. Da�ové p�íjmy jsou po�ítány podle kalkula�ky na stránkách 
SMO �R a ostatní p�íjmy byly tvo�eny s p�ihlédnutím k pln�ní rozpo�tu 
v minulosti .  

• v roce 2020 získala obec rozhodnutí o p�id�lení dotace z MMR ve výši  
1 084 752 K� - Podpora obnovy a rozvoje venkova na obnovu/rekonstrukci 
místních komunikací. Tato dotace bude vyplacena v roce 2021. 

• další žádost o dotaci, kterou obec podá na Krajský ú�ad Plze�ského kraje bude 
žádost do PSOV na pergolu u Hasi�ského klubu. P�ípadné získání dotace bude 
�ešeno rozpo�tovým opat�ením. 

• v roce 2020 obec podala další žádost o dotaci z OPŽP a to na rekonstrukci 
povrch� parkoviš� – nepropustné plochy u Restaurace Pod Šibenicí, u 
bytovek �.p.80, 81 a 91, 92 za propustné. P�ípadné získání dotace bude �ešeno 
rozpo�tovým opat�ením. 

• na p�elomu roku 2020 a 2021 podá obec žádost o dotaci ze SFŽP na 
projektovou p�ípravu projekt� vodárenské soustavy. 
P�ípadné získání dotace bude �ešeno rozpo�tovým opat�ením. 



3. Výdaje rozpo�tu : 

• velkým výdajem v rozpo�tu je 1 584 752,- K� na obnovu/rekonstrukci místní 
komunikace do OZ III. Na tuto akci bude �erpána dotace z MMR. 

• dalším velkým výdajem 1 901 390,- K� je �ástka na �innost místní správy. Do 
tohoto výdaje pat�í platy zam�stnanc�, odm�ny starosty, místostarosty a 
zastupitel�. Dále jsou zde �ástky na zajišt�ní bezproblémového chodu 
Obecního ú�adu a aktivit s tím spojených. 

• dalším výdajem v rozpo�tu 500 000,- K� je na rekonstrukci povrch�
parkoviš�- vým�na nepropustných povrch� za propustné. Projekt bude 
realizován pouze v p�ípad� získání dotace . 

• dalším výdajem 530 000,- K� je rezerva finan�ních prost�edk� na obnovu 
vodohospodá�ského majetku obce (vodovodu a kanalizace) 

• další �ástkou je 200 000,- K� je neinvesti�ní p�ísp�vek pro Mate�skou školu 
v Brní�ov�, které je obec z�izovatelem 

• další položkou 200 000,- K� bude za prodloužení ve�ejného osv�tlení do nov�
vzniklé vstupní brány do obce p�i rekonstrukci silnice 1/22 

• další položkou je výdaj ve výši 50 000,- K� na projektovou dokumentaci na 
vodojem nad Brní�ovem. Jedná se o vodojem, který by vy�ešil problém 
s dostate�ným tlakem vody i do nejvýše položených objekt� v Brní�ov� a 
zárove� by zajistil dodávku vody i p�i výpadku elekt�iny nebo p�i živelných 
pohromách. Projekt bude realizován pouze v p�ípad� získání dotace 

Rozpo�et obce Brní�ov je p�ebytkový ve výši 131 200 ,-K�.  

P�ebytek rozpo�tu spolu s finan�ní rezervou bude využit na splacení úv�r� obce, 
využitých na financování projekt� v minulosti. 
V p�ípad� získání dotací, budou získané prost�edky využity na rozvoj 
infrastruktury a dalších aktivit spojených s rozvojem obce Brní�ov . 

Zden�k Šup 
starosta obce 


