Rozpočtový výhled Obce Lenora na rok 2012 – 2013.
2012
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Dotace
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje

6.600.000,1.000.000,1.000.000,- /byty/
5.100.000,- /ROP/
12.700.000,7.500.000,-

2013
6.732.000,1.020.000,-

7.752.000,7.500.000,- /škola/

Splátky úvěrů , půjček a dlouhodobých závazků
Vodovody a kanalizace
ČEVAK – přípojky
Jihočeský vodárenský svaz
Česká spořitelna
Česká spořitelna

299.224,170.520,411.100,5.096.647,- /ROP/
451.680,- /obec/

299.224,170.520,411.100,451.673,-

splatnost
2013
2014
2018
2012
2013

Rozpočtový výhled je vypracován na základě předpokladu, že daňové příjmy
zůstanou alespoň ve stejné výši jako v roce 2011.
V roce 2011 obec obdrží finanční podporu ve formě účelové dotace v rámci
Regionálního operačního programu NUTS II. Jihozápad z rozpočtu Regionální
rady regionu soudržnosti Jihozápad. Účelem je napomoci realizaci projektu
Rekonstrukce místních komunikací v obci Lenora. Datum zahájení fyzické
realizace je 31. 3. 2011, mezní datum ukončení fyzické realizace je 29. 6. 2012,
mezní datum ukončení projektu je 25. 7. 2012.
Celkové výdaje projektu jsou 5.509.888,70. Datace se poskytuje maximálně
v celkové výši 5.096.647,-. Na zafinancování si obec vezme úvěr od České
spořitelny do maximální výše 6.000.000,- Úvěr bude splacen z prostředků
dotace ve výši maximálně 5.096.647,-. Zbytek se obec zavazuje splácet
pravidelnými splátkami ve výši 37.640,-. První splátka bude zaplacena 20. 1.
2012, poslední splátka ve výši 37.633,- bude zaplacena 20. 12. 2013.
V roce 2011 obec přistoupila k prodeji dalších bytových domů. Část příjmů
pravděpodobně přejde i do roku 2012.
Ve výdajích je nutno zabezpečit úkoly plynoucí z poslání obce /veřejné
osvětlení, svoz odpadu atd./, výkon státní správy, úhrada závazků /splátky
úvěrů a půjček/.
Stále ještě není vyřešena otázka sokolovny, která je v současné době majetkem
TJ Křišťál Lenora a na niž je vydán exekuční příkaz. Záleží na rozhodnutí

zastupitelů, zda budou chtít sokolovnu získat a za jakých podmínek. V případě
jejího získání do majetku je nutná investice do oprav.
V následujících letech bude obec pokračovat ve snaze zefektivnit provoz
základní a mateřské školy – přestavba a rekonstrukce 15.000.000,-.
Projekt bude realizován pouze za předpokladu získání dotace v potřebné výši.
V letech 2012 – 2013 dojde k vypracování záměru na přestavbu bývalé kotelny
na tuhá paliva na víceúčelové zařízení a následně k realizaci projektu a to opět
v návaznosti na získání dotace.
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Sejmuto:
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