
SCHVÁLENÝ ROZPOČET OBCE CHUCHELNA NA ROK 2022: 
 

Příjmy:  daň z příjmu FO placená plátci   2.700.000,- 

  daň z příjmu FO placená poplatníky       80.000,- 

  daň srážková         300.000,- 

  daň z příjmu právnických osob   2.700.000,- 

  daň z příjmu PO – obec         50.000,- 

  DPH       6.400.000,- 

  odvody za odnětí půdy           3.000,- 

  za odnětí poz. plnění funkce lesa        26.000,- 

  místní poplatek – odpady       588.000,- 

    -„-           ze psů             44.000,- 

 -„-           z užívání veř. prostranství        1.000,- 

    -„-               ze vstupného             500,-  

    -„-                  z pobytu               20.000,- 

  úhrada z dobývacího prostoru        10.000,- 

  správní poplatky            3.000,- 

                        daň z hazardních her         70.000,- 

  daň z věcí nemovitých       480.000,- 

  souhrnná dotace        232.900,- 

  dotace od Úřadu práce na VPP        90.000,- 

  dotace od LK na opravu hřbitovní zdi (doplatek)      30.000,- 

  pronájem prodejny          12.000,- 

  protahování vjezdů            6.000,- 

  vstupné - letní kino                       5.000,-  

  místní knihovna               300,- 

  prodej knih, pohlednic              500,- 

  provoz TKR         369.000,- 

  pronájem části stožáru         53.000,- 

  pronájem sportovního areálu      127.000,- 

  bytové hospodářství        240.000,- 

  nebytové prostory          10.800,- 

  hřbitovní poplatky          36.918,- 

  věcná břemena          20.000,- 

  prodej pytlů              6.000,-   

  poplatky od EKO-KOM za třídění odpadů      130.000,- 

  z prodeje šrotu (hasiči)             2.000,- 

  služby OÚ            15.000,- 

  pronájem sálu atd.             1.000,- 

  pronájem vleku             1.000,- 

  úroky z účtů              2.000,- 

Fond rozvoje bydlení: splátky od obyvatel          11.400,- 

   úroky z půjček FRB               500,-  

Sociální fond: příjem z rozpočtového účtu          50.000,- 

CELKOVÉ PŘÍJMY               14.927.818,-                                                           

FINANCOVÁNÍ - zapojení zůstatku bankovních účtů            9.957.806,43 

CELKOVÉ ZDROJE:                     24.885.624,43 Kč 
   
Výdaje: oprava a údržba prodejny (oprava střechy)                         380.000,- 

silnice (cesty) – údržba i zimní, investiční opravy   1.871.000,- 

investice – chodník křižovatka u Sůvů), příspěvku 

      městu Semily         1.196.000,- 



bezpečnost silničního provozu                 20.000,- 

 dopravní obslužnost - příspěvek Libereckému kraji        89.640,- 

 opravy a udržování kanalizace, výstavba (projekt)      305.000,- 

 příspěvek naší škole                   1.834.218,- 

 místní knihovna, investice – stěhování knihovny  

do nových prostor      1.505.500,-         

 letní kino              32.000,- 

 ostatní kultura           153.000,- 

 oprava památek                         10.000,-    

 kaple – hodiny, běžná údržba (nátěr střechy)       100.000,- 

 provoz TKR               707.100,- 

 Chucheláček              54.000,- 

 sociální komise (jubilea, vítání občánků, …)         43.500,-  

 sportovní areál – hřiště i koupaliště 

             – investice – oprava bazénů, vybudování dětského hřiště    3.780.000,- 

 sportovní a zájmový kroužek           96.000,- 

 bytové hospodářství - investiční i neinvestiční výdaje      290.000,- 

 nebytové hospodářství            40.000,-   

 VO – údržba, investice (“Kopeček“)     1.040.000,-       

 hřbitovy- provoz, oprava hřbitovní zdi        932.500,-  

 územní plán                         72.600,-  

 územní rozvoj – neinvestiční výdaje (VPP)              415.000,- 

   -„-   – transfery DSO          28.500,- 

   -„-  – platby daní a popl. SR           30.000,- 

   -,,-         -  nákup pozemků        300.000,-  

 projektové dokumentace (lokalita „U Tří stodol“ aj.)      284.200,- 

 odpadové hospodářství       1.580.000,- 

 veřejná zeleň            235.000,- 

 příspěvky sociální             90.000,- 

zákonná rezerva           100.000,- 

kamerový systém             30.000,- 

 požární ochrana – zásahová jednotka SDH       100.000,- 

 zastupitelstvo        2.195.000,- 

 místní správa (mzdy, energie, majetek, poplatky,..)  3.556.500,- 

 Euroregion Nisa               5.000,- 

 úroky z úvěru              24.111,36 

 finanční vypořádání s Libereckým krajem          21.415,87 

 daň z příjmu PO             50.000,- 

 dotace spolkům (rozpočtová skladba dle činnosti)            310.000,- 

Sociální fond: převod ze ZBÚ                50.000,- 

CELKOVÉ VÝDAJE:                              23.956.785,23  

FINANCOVÁNÍ: splátky jistiny úvěru        928.839,20 

CELKOVÁ POTŘEBA:                 24.885.624,43 Kč 
 

 

 

Usnesení č. Z/54/2021: zastupitelstvo obce Chuchelna schvaluje schodkový rozpočet 

obce Chuchelna na rok 2022 s příjmy ve výši 14.927.818,- Kč a výdaji ve výši 

23.956.785,23 Kč. Schodek ve výši 9.028.967,23 Kč  

je kryt financováním takto:  

zůstatek financí z předchozích období 9.957.806,43 Kč  

splátky jistiny úvěru – 928.839,20,- Kč 


