Střednědobý výhled rozpočtu 2017 - 2021
v tis. Kč

2017

2018

2019

2020

2021

Daňové příjmy

29 278

30 741

32 278

33 892

35 586

Nedaňové příjmy

3 494

3 494

3 494

3 494

3 494

Přijaté dotace

2 317

2 317

2 317

2 317

2 317

Příjmy celkem

35 089

36 552

38 089

39 703

41 397

Běžné neinvestiční výdaje

24 862

26 105

27 410

28 780

30 220

Splátka dlouhodobých úvěrů

1 248

1 248

936

0

0

Výdaje celkem

26 110

27 353

28 346

28 780

30 220

Daňové příjmy jsou nejdůležitější položkou celého rozpočtu a meziročně zaznamenáváme nárůst
především díky inkasu sdílené DPH a DPPO. Připravované změny v RUD by městu Janovice měly zajistit
progresivní nárůst na této položce a stabilitu celkových daňových příjmů.
Nedaňové příjmy zůstávají na podobné úrovni jako v předchozích letech a i nadále nejvíce závisí na
těžebním plánu a pronájmu nemovitých prostor v areálu bývalých kasáren, které je pronajato fi Develop.

Běžné výdaje jsou ovlivněny provozem a kopírují běžné potřeby města, které má za úkol zajistit
služby pro všechny občany a firmy, které se nacházejí v našem katastrálním území.
Kapitálové výdaje jsou nejčastěji diskutovanými položkami v celém rozpočtu z několika důvodů:
Jde vždy o velké částky, probíhá diskuse o možnosti získání spoluúčasti na dotaci a zastupitelé se
musí shodnout na nutnosti realizace konkrétní akce, protože počet plánovaných akcí vždy

převyšuje počet akcí realizovaných. V roce 2017 se zastupitelstvo rozhodlo zařadit do rozpočtu všechny navrhované akce, které byly během předcházejících let na seznamu investic důležitých pro obnovu a rozvoj města.
Mezi hlavní akce roku 2017, které jsou také finančně nejnáročnější, patří zejména:
Rekonstrukce Spartakiádní ulice v Janovicích nad Úhlavou
Rekonstrukce návsi v místní části Spůle
Rekonstrukce zahrady v mateřské škole
Dokončení územního plánu
Modernizace sběrného místa
Demolice bývalé vojenské kuchyně
Stavební úpravy hasičské zbrojnice v místní části Dubová Lhota
Některé stavby budou v roce 2017 započaty v podobě projektové dokumentace a s realizací se počítá v následném
období (např. PD na MK v Dubové Lhotě PD na splaškovou kanalizaci v RZ nebo projekt na rekonstrukci koupaliště
v Janovicích nad Úhlavou).
Město nadále splácí dlouhodobý úvěr ve stejné výši jako v předchozích letech, který má být splacen v roce 2019.
Krátkodobý úvěr město nevyužívá.

V letech 2018 až 2021 je město připraveno pokračovat v realizaci investičních akcí, které byly započaty
nebo byly vyvolány stávající situací samozřejmě s ohledem na aktuální finanční zdroje.
Mezi hlavní úkoly patří zejména:
V oblasti vodohospodářské infrastruktury se věnovat obnově kanalizačních a vodovodních řadů, včetně
vodovodu „Javor“.
Dokončit rekonstrukce místních komunikací v Janovicích nad Úhlavou i spádových obcích.
Provedení oprav centrálního vytápění v základní i mateřské škole, které povede ke zlepšení podmínek i
k úsporám.
V rámci sociální politiky se zabývat myšlenkou výstavby domu s pečovatelskou službou.
Pro rozvoj obce by bylo zajímavé nabídnout novou lokalitu stavebních parcel pro výstavbu rodinných domů.
Rozhodnout o dalším využití areálu koupaliště.
V oblasti likvidace odpadů realizovat modernizaci sběrného dvora a výstavbu kompostárny.

V Janovicích nad Úhlavou dne 20. 03. 2017.
Vypracovala: Ing. Ilona Rejtharová

Schválil: Mgr. Michal Linhart

