ROZPOČET OBCE KAMENICE - komentář starosty
Zastupitelstvo obce Kamenice schválilo na své řádné schůzi dne 23.3.2011 rozpočet pro rok 2011.
Začátkem března proběhl audit hospodaření obce za rok 2010 a výsledek byl bez výhrad. Tedy
k dnešnímu dni je obec ve standardním stavu, kdy má v pořádku účetnictví a schválený rozpočet. Na
tomto stavu má lví podíl především vedoucí ekonomického odboru obce ing. Marcela Michaliková,
která ve spolupráci s kolegyní paní Alenou Kukaňovou a tajemnicí paní Janou Havlíčkovou.
Rozpočet byl i letos navržen jako schodkový. Investice do vodovodu a kanalizace budou kryty
z úvěru.
Celkový objem letošního rozpočtu je 242 mil. Kč - výdaje a 205 mil. Kč – příjmy. (V minulém roce byly
výdaje „jen“ 144 mil Kč). Letošní rok tedy bude z pohledu obratu rekordní v celé historii obce.
Hlavními investicemi letošního roku jsou:

Přípojky Ládví dokončení 2010 -11
Stavební dozor VaK II - VRV 2010 -11
VaK II - IMOS Zlín
Stavební dozor – kanalizace Ládví
Kanalizace Ládví - Zlínstav, a.s.
ČOV stavba Proaqua
ČOV projekt
ČOV – stavební dozor UNIVES
CELKEM

Vodovod Kč
5 006 046
2 269 800
50 205 960

57 481 806 Kč

Kanalizace Kč
3 994 200
117 147 240
750 000
18 900 000
12 752 000
110 000
318 000
153 971 440 Kč

Celkové investice do vodovodu a kanalizace činí letos 211 453 246 Kč.
Dále rozpočet počítá s investicemi do alejí v řádu 2.5 mil Kč. Tato investice je také podpořena dotací.
Bez dotačních titulů chceme zajistit investici do malé rekonstrukce školy – předělání školního bytu na
učebny – 400 tis. Kč. Zasadíme se o zlepšení bezpečnosti v obci, a proto budeme investovat 500 tis.
do vybraného dopravního opatření v obci. Obec letos bude investovat do změny územního plánu
řádově 400 tis. Kč.
Další investice jsou již malého rozsahu. Součástí rozpočtu je i investiční rezerva. Vývoj čerpání
finančních prostředků budeme v průběhu roku sledovat, a pokud se podaří někde ušetřit, o což se
všichni budou snažit, pokusíme se v druhé polovině roku znovu přehodnotit plán investic a některé
nové věci dodatečně zařadit.
Běžný roční rozpočet obce se pohybuje okolo 40 mil. Kč (za situace, kdy nebudou ohromné investice
a dotace do vodovodu a kanalizace). Běžné výdaje z toho pak činí okolo 32 mil. Kč. Za normální
situace pak zbývá okolo 5- 8 mil. Kč ročně na všechny nezbytné investice.
Rozpočet je letos sestavený jako velmi konzervativní (opatrný) a tak nepočítá se zvýšením příjmů
oproti roku 2010 a zároveň nezvyšuje výdaje letošního roku nad úroveň roku 2010. Přidáno „na

útratu“ tedy nedostává nikdo v obci. Některé běžné výdaje se zvyšují už jen tím, že dáváme do
provozu investice z minulých let. Mám tím na mysli náklady na provoz vodovodu, kanalizace,
veřejného osvětlení apod.
Jelikož se letos snížil příspěvek státu obcím na výkon státní správy, bude obec řešit tento výpadek jak
úsporami, tak i snížením investiční rezervy.
Obec bude letos hledat cesty jak dlouhodobě zvýšit svoje příjmy. Tím si do budoucna chceme udržet
stejný prostor na malé investice, jako jsme vždy měli ( 5- 8 mil. Kč). Investiční peníze pak budeme
přednostně směřovat k dofinancování dotací, o které průběžně žádáme.
Ing. Pavel Čermák, starosta obce
cermak@obeckamenice.cz

