VÝDAJE V ROCE 2021 :
příspěvek ORP Vsetín na soc. péči
běžný provoz
Splátka úvěru úrok + jistina
I. etapa stavby CBVV
nákup pozemků v obci Leskovec
realizace stavby I/C
II. etapa stavby CBVV
III.etapa stavby CBVV
Administrace žádostí o dotaci na CBVV od SFDI, žádostí o dotaci
na malé projekty a žádosti o dotaci na stavbu I/C od ZK
budou hrazeny z rozpočtu SOH

NINV
INV
460 700,00 Kč
1 400 000,00 Kč
2 433 000,00 Kč
178 424,00 Kč
6 163 000,00 Kč Předpokládáme celkové náklady 24 363 055,- Kč vč. služeb
3 939 390,00 Kč (viz. níže)
850 000,00 Kč
275 000,00 Kč ( nahradí smlouvu o VFP, kterou jsme loni přispěli na mzdu A.Pavlíka)

Vysvětlivky :
I.etapa stavby :
Splácení úvěru : 11.000.000,- = 100%
Dohodnuto podle výše načerpaného úvěru pro dotčenou obec :
SOH
- 1.800 = 16,3636 %
Val.Polanka - 3.000 = 27,2727 %
Leskovec
- 6.200 = 56,3636 %

398 hradí se z rozpočtu SOH
664 bude INV příspěvek obce VP
1 371 Zůstatek Leskovce na BÚ ve výši 1 549 tis. z něho se odečte 1 371 tis. na splátku úvěru = na nákup pozemků z účtu SOH zůstává Leskovci 178 tis. Kč.
2 433
Dle výše uvedené reakpitulace tak vychází, že si obce VP i Leskovec své podíly na úvěru vybraly dle dohody a splátky úvěru tak budou do budoucna
probíhat dle výše uvedených procentuálních vyjádření až do splatnosti úvěru.
Dle dodody obcí INV příspěvek obcí na stavbu I/C
Colas : 22 688.415,CETIN : 263 375,AD : 563 265,- Kč
TDI a BOZP : 728.000,Administrace projektu 120.000,Zřízení VB pro LČR : 12.000,-

CELKEM : 24 363 055,- Kč vč. DPH - 18.000 tis. Kč dotace SFDI ČR = 6.363 tis. Kč -podíl obcí Prlov a Pozděchov na stavbě 1.500 tis. Kč
Podíl obce Va.Polanka na stavbě tak vychází : (4.863 tis. Kč - 1.106 tis. Kč což je zbytek z úvěru na BÚ SOH = 3.757 tis. Kč )
to je INV příspěvek obce Polanka SOH na stavbu I/C (prozatím není možné počítat s jakoukoliv dotací od ZK na tuto stavbu není-li podepsána smlouva o dotaci)
Do rozpočtu se ale beze smlouvy se SFDI ČR dají do příjmů pouze tzv. vlastní podíly obcí a doplatek dotace od ZK to je : příjem : 400 + 900 + 3 757+881 = 5 868 tis. Kč.
ale do výdajů se dají INVP obcí na stavbu I/C vč. zůstatku peněz obce VP na BÚ SOH : 400 + 900 + 3 757 + 1 106 = 6 163 tis. Kč

II.etapa stavby :
Lužná : 86 tis. Kč za aktualizaci PD pro stavbu I/D
za PD a stavební povolení dle SOD
Příprava realizace stavby : VŘ, žádost o dotaci atd.
Valašské Příkazy na přeložku sloupu NN s ČEZ
Předpokládá se, že si Leskovec bude organizovat stavbu obchvatu sama

86 000,00 Kč
3 338 390,00 Kč
280 000,00 Kč (4 x 70 tis. kč)
235 000,00 Kč
Přeložka NN - úhrada zálohové faktury musela být provedena, k realizaci má dojít po úspěšném předání staveniště.
3 939 390,00 Kč

III. etapa - hradí se z rozpočtu SOH
Realizace tzv. Malých projektů - bude v případě obdržených dotací hrazena z rozpočtu SOH

832 000,00 Kč plus nějaké poplatky

