
Obec Křižanovice 

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na roky 2024 až 2026 
V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,  

v platném znění, zpracovala obec Křižanovice střednědobý rozpočtový výhled na období  

2024 – 2026. 

Pro stanovení výše příjmů a výdajů v roce 2024 byl použit rozpočtový výhled na rok 2023, roky 

následující byly odhadnuty podle vývoje daňových a nedaňových příjmů obce. 

 

2024 
Příjmy                                       

 

Daňové příjmy                        2.219 tis.  

Nedaňové                                   1.100 tis.  

 

Nedaňové příjmy tvoří převážně nájem z pozemků, nájem z bytů, nájem z hal 

a nebytových prostorů, příjmy z prodeje dřeva. 

 

Výdaje: 

Údržba lesa a zeleně                     300 tis.  

Činnost místní správy                   400 tis.  

Stavební úpravy budovy čp. 7   300 tis. 

Oprava místních komunikací       100 tis.  

Výstavba chodníků             100 tis. 

Údržba a modernizace ČOV         180 tis.          

Podpora bytové a rodinné výstavby  50   tis.    

Stavební úpravy v objektu č.p. 39   1500 tis. 

Podpora spolkové a sportovní činnosti  130 tis. 

 

2025 
   

Příjmy                                       

 

Daňové příjmy                        2.300 tis.  

Nedaňové                                   1.100 tis.  

 

Nedaňové příjmy tvoří převážně nájem z pozemků, nájem z bytů, nájem z hal  

a nebytových prostorů, příjmy z prodeje dřeva. 

 

Výdaje: 

Údržba lesa a zeleně                     300 tis.  

Činnost místní správy                   400 tis.  

Stavební úpravy budovy čp. 7   800 tis. 

Oprava místních komunikací       100 tis.  

Výstavba chodníků             100 tis. 

Údržba a modernizace ČOV         200 tis.          

Podpora bytové a rodinné výstavby  50   tis.    

Stavební úpravy v objektu č.p. 39   1000 tis. 

Podpora spolkové a sportovní činnosti  130 tis. 

 



2026 
   

Příjmy                                       

 

Daňové příjmy                        2.400 tis.  

Nedaňové                                   1.200 tis.  

 

Nedaňové příjmy tvoří převážně nájem z pozemků, nájem z bytů, nájem z hal  

a nebytových prostorů, příjmy z prodeje dřeva. 

 

Výdaje: 

Údržba lesa a zeleně                     300 tis.  

Činnost místní správy                   400 tis.  

Stavební úpravy budovy čp. 7   300 tis. 

Oprava místních komunikací       100 tis.  

Výstavba budovy pro techniku v majetku obce 1300 tis. 

Údržba a modernizace ČOV         200 tis.          

Podpora bytové a rodinné výstavby  50   tis.    

Stavební úpravy v objektu č.p. 39   500 tis. 

Podpora spolkové a sportovní činnosti  130 tis. 

 

Výhledy na roky 2024 až 2026 byly zpracovány jako vyrovnané, v případě, že obec bude 

hospodařit s přebytkem, bude uložen na rezervní účet finančních prostředků z předchozích let, 

který může být následně využit pro plánované střednědobé investice.  

 

Vyvěšeno: 23.11.2022 

Sejmuto: 


