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Střednědobý výhled rozpočtu obce Dolní Bečva na rok 2019-2026
Dle zákona č. 250/2000 Sb o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů má obec sestavovat nejen
roční rozpočet ale také střednědobý výhled rozpočtu . Tento zákon nestanovuje rozsah a formu
střednědobého výhledu , přičemž má dle zákona obsahovat souhrnné základní údaje o příjmech a
výdajích, zejména o dlouhodobějších závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách
dlouhodobě realizovaných záměrů. Při sestavení střednědobého výhledu Obce Dolní Bečva byly
podkladem především uzavřené smluvní vztahy a další závazky. Střednědobý výhled je zejména
důležitý v souvislosti s pořizováním dlouhodobého majetku , případně rozsáhlými opravami
nemovitostí a také s financováním obce ve střednědobém a dlouhodobém horizontu.
U příjmů se především jedná o odhad daňových příjmů a vývoj vlastních nedaňových příjmů
z poskytování služeb, z pronájmu majetku.
Ve výdajích jde hlavně o výdaje na zabezpečení chodu obce, výkon státní správy, příspěvky na provoz
školy a školky, splátky úroků z úvěrů, investiční výdaje , které již započaly v minulých letech, a nové
investice.
Při sestavení rozpočtového výhledu se vychází z následujících údajů
- z rozpočtu na rok 2018
- z predikce sdílených daní ze střednědobého výhledu státu
- předpokládané neinvestiční výdaje nutné pro zajištění chodu obce
- závazky vyplývající z dlouhodobých úvěrů - splácení úvěru bytového dobu č.p. 658 do r. 2025
- závazek k Mikroregionu Vsetínsko do r. 2019 – příspěvky na projekt ISPA Čistá řeka Bečva
Tabulka střednědobého výhledu 2019-2026
obsahuje
ř.č. 24 plánované investiční výdaje 2019-2025
plánované investiční výdaje dle rozpisu – viz. příloha tohoto dokumentu zpracovaná starostou obce
Bc. Pavlem Manou ze dne 17.5. 2018
ř. č. 30 – splátky úvěrů ( jistin) a to splátka úvěru bytového domu a rekonstrukce komunikací
I. Bytový dům – splátky do r. 2025
Roky 2019 – 2024 ročně 1,800 mil. Kč
Rok 2025 – ročně 1,820 mil. Kč
ř. č. 31 – splátky jistin Státnímu fondu rozvoje bydlení - úvěr byl použit pro půjčky občanům na
rekonstrukci bytů a domů
2019 roční splátky 62 tis. Kč , rok 2020 poslední splátka Kč 31 tis.
Zpracovala dne 18.5. 2018 Ing. Urbanovská Blanka
ekonomka a správce rozpočtu
Zveřejněno 25.5.2018

