
Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020 až 2023 

 
 

Obce Křižanovice na roky 2020 až 2023 

 

2020 
Příjmy                                       

 

Daňové příjmy                        1.400 tis.  

Nedaňové                                  900 tis.  

 

 

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

z prodeje dřeva. 

 

 

Výdaje: 

Údržba lesa a zeleně                       300 tis.  

Činnost místní správy                    350 tis.  

Stavební úpravy budovy čp. 7           850 tis. 

Oprava místních komunikací        200 tis.  

Výstavba chodníků             100 tis. 

Příprava pro bytovou a rodinnou výstavbu 150 tis. 

Stavební úpravy v objektu č.p. 39   250 tis. 

Podpora spolkové a sportovní činnosti  100 tis. 

___________________________________________________________________________ 

 

 

2021 
   

Příjmy                                       

 

Daňové příjmy                        1.500 tis.  

Nedaňové                                   900 tis.  

 

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

z prodeje dřeva. 

 

Výdaje: 

Údržba lesa a zeleně                     350 tis.  

Činnost místní správy                   350 tis.  

Stavební úpravy budovy čp. 7   900 tis. 

Oprava místních komunikací       100 tis.  

Výstavba chodníků             100 tis. 

Údržba a modernizace ČOV         100 tis.          

Příprava pro bytovou a rodinnou výstavbu 150 tis.    

Stavební úpravy v objektu č.p. 39   250 tis. 

Podpora spolkové a sportovní činnosti  100 tis. 

___________________________________________________________________________ 



2022 
Příjmy                                       

 

Daňové příjmy                        1.500 tis.  

Nedaňové                                  900 tis.  

 

 

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

z prodeje dřeva. 

 

 

Výdaje: 

Údržba lesa a zeleně                       350 tis.  

Činnost místní správy                    350 tis.  

Stavební úpravy budovy čp. 7   900 tis. 

Oprava místních komunikací        100 tis.  

Výstavba chodníků             100 tis. 

Údržba a modernizace ČOV         100 tis.          

Příprava pro bytovou a rodinnou výstavbu 150 tis.    

Stavební úpravy v objektu č.p. 39   250 tis. 

Podpora spolkové a sportovní činnosti  100 tis. 

 

 

2023 
   

Příjmy                                       

 

Daňové příjmy                        1.500 tis.  

Nedaňové                                   900 tis.  

 

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

z prodeje dřeva. 

 

Výdaje: 

Údržba lesa a zeleně                     350 tis.  

Činnost místní správy                   350 tis.  

Stavební úpravy budovy čp. 7   900 tis. 

Oprava místních komunikací       100 tis.  

Výstavba chodníků             100 tis. 

Údržba a modernizace ČOV         100 tis.          

Příprava pro bytovou a rodinnou výstavbu 150 tis.    

Stavební úpravy v objektu č.p. 39   250 tis. 

Podpora spolkové a sportovní činnosti  100 tis. 

___________________________________________________________________________ 

 

Schváleno Zastupitelstvem obce Křižanovice dne 3. 12. 2019 usnesením č. 5 bod č. 7 

 

Vyvěšeno 4. 12. 2019 

Sejmuto 


