Obec Vřesovice, IČ: 00285501

KEO-W 1.11.273 / Uc19k

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 až 2021
sumárně dle položek
Datum sestavení 07.03.2019
ROZPOČTOVÁ OBLAST PŘÍJMŮ
1

DAŇOVÉ PŘÍJMY

2
4

rozpočtový výhled v letech v Kč

2020

2021

Celkem

9 200 000

9 500 000

18 700 000

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

500 000

500 000

1 000 000

PŘIJATÉ DOTACE

300 000

300 000

600 000

10 000 000

10 300 000

20 300 000

PŘÍJMY CELKEM
ROZPOČTOVÁ OBLAST VÝDAJŮ

rozpočtový výhled v letech v Kč

2020

2021

Celkem

5

BĚŽNÉ VÝDAJE

9 000 000

9 000 000

18 000 000

6

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

7 000 000

2 300 000

9 300 000

16 000 000

11 300 000

27 300 000

VÝDAJE CELKEM
NAVRŽENÝ ZPŮSOB FINANCOVÁNÍ
8XXX

FINANCOVÁNÍ CELKEM

rozpočtový výhled v letech v Kč

2020

2021

Celkem

6 000 000

1 000 000

7 000 000

6 000 000

1 000 000

7 000 000

6 000 000

1 000 000

7 000 000
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Datum sestavení 07.03.2019
Sestavování střednědobého výhledu rozpočtu, jako nástroje sloužícího pro finanční plánování rozvoje hospodářství, vyplývá ze zákona č.
250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Střednědobý výhled rozpočtu není dokumentem
jednorázovým, jehož platnost skončí s uplynutím doby, na kterou byl vypracován, musí být průběžně aktualizován. Aktualizace
středdnědobého výhledu rozpočtu musí být provedena jak na základě změn legislativních, tak i ze změněných místních podmínek. Sestavuje
se na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků zpravidla na 2 až 5 let následujících po roce, na který se sestavuje
roční rozpočet.
Přehled rozdělení příjmů:
- daňové – příjmy plynoucí z daní a poplatků
- nedaňové – příjmy z prodeje neinvestičního majetku, příjmy z prodeje zboží a služeb, příjmy z nájmů
- kapitálové – příjmy z prodeje dlouhodobého majetku
- dotace – běžné a kapitálové dotace ze SR, kraje.
Daňové příjmy tvoří z převážné části daně poukázané z finančního úřadu a celního úřadu. Dalšími daňovými příjmy obce jsou místní a
správní poplatky.
Nedaňové příjmy jsou tvořeny položkami koncepce rozpočtové skladby tř. 2, jako jsou např. Příjmy z pohřebnictví, pronájem pozemků,
nájmy z bytů a nebytových prostor apod.
Vhledem k tomu, že na následující roky nejsou uzavřeny smluvní vztahy předpoklad kapitálových příjmů je nulový.
Dotace představují neinvestiční přijaté dotace ze Státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu na státní správu, dotace od
Úřadu práce na veřejně prospěšné práce,dále je požádáno o investiční dotaci na rekonstrukci OÚ, která je ve výši cca 8 000 000,- Kč,
než dotaci obdržíme budou výdaje kryty z financování.
Přehled rozdělení výdajů:
- běžné – platby za provedenou práci (mzdy OON), povinné pojistné placené zaměstnavatelem, nákup materiálu, drobného hmotného a
nehmotného majetku, zboží a služeb, výdaje na energie, opravy a údržbu, úroky, poskytnuté neinvestiční dotace a příspěvky, platby daní
a poplatků
- kapitálové – výdaje na rekonstrukci dlouhodobého majetku obce, výkup pozemků, poskytnuté investiční dotace, nákup dlouhodobého
hmotného a nehmotného majetku
Běžné výdaje jsou ve výhledu v relaci nutných provozních výdajů na provoz obce. Dále je zde smlouva o finančním vypořádání na byt č. 4
ve výši splátek 47 000,- Kč v roce 2020 a 2021.
V kapitálových výdajích je v roce 2020 a 2021 počítáno s finančními prostředky na výkup pozemků a rekonstrukci budovy OÚ a místních
komunikací.
Financování – třetí okruh peněžních operací, který zahrnuje tyto kategorie:
- když si půjčujeme peníze
- když sami půjčujeme peníze
- jakoukoliv změnu stavu peněžních prostředků na bankovních účtech (příjmem zvyšujeme stav na účtu, výdajem naopak)
V rozpočtovém výhledu změna stavu na bankovních účtech jako snížení stavu prostředků představuje zvýšení financování na této položce
(+), zvýšení stavu prostředků představuje snížení financování (-).
Na financování předpokládaného schodku v letech 2020 -2021 je počítáno s použitím vlastních zdrojů, které má obec jako zůstatek
finančních prostředků z let minulých.
Zůstatek běžného účtu u ČS je k 31.12.2018 ve výši 7 578 735,91 Kč a účtu u ČNB je ve výši 1 201 083,98 Kč.
Vyvěšeno na úřední desce OÚ: 7.3.2019
Věvěšeno na úřední desce v elektronické podobě na www.obecvresovice.cz: 7.3.2019
Sňato z úřední desky OÚ: 26.3.2019
Sňato z elektronické úřední desky na www.obecvresovice.cz: 26.3.2019
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Schváleno ZO dne 26.3.2019 usnesením č. 46.
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