NÁVRH - STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU OBCE
VRÁTKOV
NA OBDOBÍ 2021 -2023
Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu obce Vrátkov byl zpracován dle § 3 zákona č.250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Návrh střednědobého výhledu
rozpočtu na roky 2021-2023 vychází z analýzy závěrečných účtů let 2017-2018, z průběžného hodnocení
hospodaření obce v roce 2020 a z legislativních změn. Podkladem pro zpracování střednědobého výhledu je dále
plán finančních požadavků na investiční akce, které obec Vrátkov zamýšlí realizovat v následujících letech.

Rozpočtové příjmy :
- daňové příjmy –předpokládáme změny, které by významně měly ovlivnit daňové příjmy (zrušení
superhrubé mzdy a další opatření související s epidemii COVID)
- 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. V roce 2021 bude splašková kanalizace a ČOV ve
zkušebním provozu – dají se předpokládat větší výdaje na její provoz.
- investice – v roce 2021 předpokládáme začátek prací na zprovoznění vrtu ( přivaděč od vrtu
k vodojemu – studie proveditelnosti), v roce 2022 plánujeme chodník od kontejnerů k zastávce ,
včetně vodovodu a nového veřejného osvětlení a rekonstrukce místních komunikací

( v tisících Kč)

Stav peněžních prostředků na začátku roku

2021
5 500

ROK
2022
6 233

2023
4 803

PŘÍJMY
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté dotace
CELKEM

3 144
249
30
284
3 707

3 100
300
70
3 470

3 100
300
70
3 470

VÝDAJE
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
CELKEM

2 879
95
2 974

2 900
2 000
4 900

2 900
1 000
3 900

Stav peněžních prostředků na konci roku

6 233

4 803

4 373

Připomínky k Návrhu Střednědobého výhledu rozpočtu obce Vrátkov na roky 2021 – 2023
mohou občané uplatnit buď písemně, a to do 28. prosince 2020 nebo ústně na zasedání
Zastupitelstva obce Vrátkov 28.12.2020. Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu obce
Vrátkov na roky 2021 – 2023 je zveřejněn na stránkách www.vratkov.cz/úřední
deska/rozpočet. Do listinné podoby je možné nahlédnout v úředních hodinách na obecním
úřadě Vrátkov, Vrátkov 17, 282 01 Český Brod.
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