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Příloha návrhu rozpočtu obce Domanín na rok 2023 
– komentář 

 
Návrh rozpočtu na rok 2023 byl připraven obecním úřadem (starosta, místostarosta a účetní) na základě 
hospodaření minulých let, na základě očekávaných příjmů a výdajů a s ohledem na stanovené priority 
pro další rok. 
 
Návrh rozpočtu byl zaslán finančnímu výboru k připomínkování.  
 
Projednání a schvalování rozpočtu Zastupitelstvem obce Domanín je plánováno na schůzi 
dne 13. prosince 2022.  
 
 

Příjmová část 
 
Příjmy obce tvoří příjmy daňové, dotace a příjmy nedaňové.  
 
Pro návrh daňových příjmů byla využita kalkulačka rozpočtového určení daní 
(https://www.informaceoobcich.cz/kalkulacka-rud/). Výstupy z této kalkulačky byly případně upraveny 
s ohledem na vývoj příjmů minulých let a s ohledem na příjmy roku 2022, které jsou, nyní ke konci roku, 
z většiny známé, případně se do konce roku dají dobře predikovat.  
 
V části „Dotace“ je pouze každoročně se opakující dotace na činnost místní správy, kterou stanovuje 
Ministerstvo vnitra ČR (https://www.prispevekobce.cz/detail-2023/562840). Případné další dotace, které 
se obci podaří získat, budou v roce 2023 do příjmové části rozpočtu zařazovány po schválení 
poskytovatelem dotace.  
 
Hlavními zdroji nedaňových příjmů obce jsou:  

- příjmy z vodného a stočného,  
- příjmy z pronájmu bytů v č. p. 92 (bytovka) a č. p. 101 (nad obchodem) 
- příjmy z činnosti místní samosprávy (pronájem obchodu a polí) 
- příjmy z úroků ze peněz uložených na účtech  

 
Celková výše očekávaných příjmů činí 10,653 mil. Kč.  
 
 

Výdajová část   
 
Návrh mnoha výdajových položek vychází opět z vývoje minulých let a ještě dobíhajícího roku 
současného a poskytují prostor pro běžné opravy, údržbu a nákupy.  
 
Z výdajové části je vhodné uvést tyto výdaje:  

- U místních komunikací nad rámce běžných oprav počítáme s prostředky na dopracování 
projektové dokumentace na revitalizaci návsi Ing. Juřinou a s prostředky na odkup pozemků, 
zejména pod stezkou Třeboň-Domanín a pod cestou na Brannou.  

- U pitné vody počítáme s novou vodovodní přípojkou zemědělského areálu (veřejné části 
přípojky) jakožto náhradou za stávající velmi poruchový vodovodní řad. Dále jsme zařadili 
výdaje na projektovou dokumentaci na zřízení fotovoltaické elektrárny na vodárně, kde je 



celoročně víceméně konstantní odběr elektrické energie a roční náklady na elektřinu nyní 
dosahují až 200 tis. Kč. Z tohoto hlediska se FVE jeví jako velmi výhodná a efektivní. Dalším 
větším nutným výdajem bude pořízení nové nautily (čerpadla) pro vrt. U odvádění a čistění 
odpadních vod je největším výdajem každoroční odvoz kalu z čistírny odpadních vod.  

- V pohřebnictví je kalkulována větší částka na revitalizaci poslední etapy hřbitovní zdi, na kterou 
plánujeme žádat o dotaci do Programu obnovy venkova, a dále počítáme s výdaji na 
projektovou dokumentaci na revitalizaci částí kostela sv. Jiljí a prostoru hřbitova.  

- V odpadech očekáváme nárůst za svoz odpadu dle uzavřeného dodatku s Technickým 
službami Třeboň (ceník pro rok 2023).  

- V péči o vzhled obce je kalkulováno 250 tis. na předfinancování dotace na výsadbu stromů 
v extravilánu, což bude v roce 2023 hrazeno z dotace. Dotace zatím není do rozpočtu zapojena 
– bude tak učiněno až po uzavření smlouvy o poskytnutí dotace.  

- V sociální pomoci počítáme s částkou na předfinancování projektu Jihočeského kraje My v tom 
Jihočechy nenecháme II na pomoc dětem a seniorům dle dotačních podmínek. Dotace bude 
opět zapojena do rozpočtu až po jejím schválení Jihočeským krajem.  

- V činnosti místní samosprávy kalkulujeme s vyšší částkou na mzdy – technického pracovníka, 
který bude pečovat o údržbu obce, dále s prostředky na zřízení nových webových stránek obce 
a s prostředky na zpracování projektové dokumentace a energetického posouzení na snížení 
energetické náročnosti obecního úřadu (zateplení obálky, výměna výplní otvorů a výměna 
zdroje tepla). Důvodem jsou roční výdaje na elektrickou energii obecního úřadu 
(jednopodlažního objektu o velikosti vytápěné části cca 170 m2) ve výši okolo 150 tis. Kč.  

 
Další případné investice a dotace na ně se budou připravovat na základě rozhodnutí Zastupitelstva obce 
Domanín a schválení rozpočtových opatření.  
 
Celkové výdaje jsou navrženy ve výši 10,653 mil. Kč. 
 
 
 

Rozpočet je navržen jako vyrovnaný.  
 
 

  
 Ing. Jaroslava Žemličková 
 starostka obce  
 
 


