
                 Střednědobý výhled rozpočtu obce Úhřetice
                              na roky 2021 - 2023

V souladu s § 2,3  zákona č. 250/2000 Sb., v platné, znění o rozpočtových pravidlech

Rok 2021 Rok 2022 Rok 2023

Daňové příjmy 7 300 000,00 7 350 000,00 7 400 000,00

Nedaňové příjmy 550 000,00 560 000,00 570 000,00

Dotace, transfery 350 000,00 350 000,00 350 000,00

Celkem příjmy 8 200 000,00 8 260 000,00 8 320 000,00

Běžné výdaje 4 500 000,00 4 600 000,00 4 700 000,00

Kapitálové výdaje, opravy 3 700 000,00 3 660 000,00 3 620 000,00

Výdaje celkem 8 200 000,00 8 260 000,00 8 320 000,00

Splátky úvěru položka 8124 541 000,00 541 000,00 541 000,00

Rozpočtový výhled obsahuje souhrnné údaje o příjmech a výdajích obce.
Příjmy:
daňové  - zákonem stanovené procentní výnosy z daní
nedaňové – pronájmy z nemovitostí, pozemků, ostatní příjmy za služby apod.
dotace – dotace na výkon státní správy, dotace z rozpočtových prostředků Krajského úřadu Pardubického kraje
Výdaje:
provozní – výdaje na zajištění chodu obce a obecního úřadu včetně mzdových prostředků, veřejnou zeleň včetně
mzdových prostředků, výdaje na kulturní a sportovní život v obci, provozní příspěvek na provoz MŠ, výdaje na
odpadové hospodářství apod., opravy komunikace a chodníků
kapitálové -  jsou určeny na vybudování kanalizace včetně ČOV, předpokládá náklady cca ve výši 75 000 000,00
Kč, vlastní prostředky cca 25 000 000,00 Kč, vzhledem ke skutečnosti, že výhled obsahuje závazky u zavřených
smluv není zde zatím zahrnuto přijetí úvěru v souvislosti s vybudováním kanalizace a ČOV, předpoklady zahájení
prací je v roce 2021 a to v případě, že obci bude poskytnuta dotace na tuto akci, v případě získání dotace by se
kapitálové výdaje zvýšily a zároveň obec přijme úvěr k dofinancování celé akce a k pokrytí nákladů, tak aby
výdaje rozpočtu byly kryté vlastními a půjčenými finančními prostředky.

Zpracovala: Eva Baťková – starostka obce
V Úhřeticích dne 25. 11. 2019

Zveřejněno před projednáním v zastupitelstvu obce dne 16. 12. 2019 na úřední desce i na internetových stránkách
obce ve dnech 29. 11.  - 16. 12. 2019

Schválený střednědobý výhled obce Úhřetice na roku 2021 – 2023 vyvěšen v elektronické podobě dne 18.12.2019

Osoba odpovědná za zveřejnění v souladu se zákonem:  Hana Ceralová


