
ROZPOČTOVÝ VÝHLED OBCE VRÁTKOV 

 NA OBDOBÍ 2016 -2018 

 
Rozpočtový výhled byl zpracován dle § 3 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Návrh rozpočtového výhledu na roky 2014-2016 

vychází z analýzy závěrečných účtů let 2012-2014, z průběžného hodnocení hospodaření obce v roce 

2015. Podkladem pro zpracování rozpočtového výhledu je dále plán finančních požadavků na 

investiční akce, které obec Vrátkov zamýšlí realizovat v následujících letech. 

 
Rozpočtové příjmy :  

- daňové příjmy – výše daňových příjmů plyne z rozpočtového určení daní, kdy obce 

prakticky nemají možnost ovlivnit výši těchto příjmů svou vlastní aktivitou . Podle současné 

legislativy nepředpokládáme žádné změny, které by významně měly ovlivnit daňové příjmy 

obce Vrátkov. 

- nedaňové příjmy – nepředpokládáme výraznější změny 

- kapitálové příjmy – nepředpokládáme výraznější změny 

- dotace – na předpokládané akce bude žádáno o dotace  

 

Výdaje a financování : 

- provozní výdaje – vzhledem ke stáří majetku bude nutné v rozpočtu počítat s většími výdaji 

na opravy a udržování (komunikace, veřejná prostranství, vodovod, veřejné osvětlení apod.). 

Je třeba však i v následujících letech důsledně posuzovat, zda jsou vynakládané prostředky 

využity hospodárně a v souladu se stanovenými prioritami. 

- investice – V roce 2016 plánujeme tyto investice  kanalizace a ČOV (projekční práce),   

chodníky, přístřešek na hřišti, veřejné osvětlení, rekonstrukce hasičárny. V roce 2017 

plánujeme investovat do hledání zdroje pitné vody a v rove 2018 plánujeme všechny volné 

finanční prostředky investovat do kanalizace a ČOV 

 

 

 ( v tisících Kč) 

    ROK   

  2016 2017 2018 

Stav peněžních prostředků na začátku roku           4 555               4 304               4 667     

        

PŘÍJMY       

Daňové příjmy           2 800               3 050               3 200     

Nedaňové příjmy              165                  158                  160     

Kapitálové příjmy                  -                      -                      -     

Přijaté dotace                54                    55                    56     

CELKEM           3 019               3 263               3 416     

        

VÝDAJE       

Běžné výdaje           1 500               2 100               1 500     

Kapitálové výdaje           1 770                  800               5 500     

CELKEM           3 270               2 900               7 000     

        

Stav peněžních prostředků na konci roku           4 304               4 667               1 083     
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