Komentář ke schválenému střednědobému výhledu rozpočtu
městyse Netvořice na roky 2023 - 2024
Střednědobý výhled rozpočtu je upraven v § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů v platném znění. Jedná se o pomocný nástroj obce, který slouží
pro střednědobé finanční plánování hospodářství. Sestavuje se zpravidla na 2 až 5 let
následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet. Obsahuje souhrnné základní údaje
o příjmech a výdajích, zejména o dlouhodobějších závazcích a pohledávkách, o finančních
zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů.
Příjmy a výdaje:
Daňové příjmy představují nejdůležitější zdroj příjmů obcí. Situace v rozpočtovém
hospodaření, zejména vývoj na příjmové straně rozpočtu obcí bude záviset na aktuálním
vývoji ekonomiky, který se zprostředkovaně promítá do výše daňových příjmů obcí.
Pro zajištění reálnosti střednědobého výhledu rozpočtu platí zásada nenadhodnocovat příjmy
a nepodhodnocovat výdaje budoucích let. Predikce daňových příjmů na rok 2023 – 2024
vychází z makroekonomické predikce roku 2022 a to v době sestavování návrhu
střednědobého výhledu rozpočtu městyse a je postavena na platném rozpočtovém určení daní.
Z důvodu přípravy reálného výhledu na dva příští roky a z důvodu eliminace rizika nuceného
krácení rozpočtu v průběhu roku jsme do obou výhledových let zahrnuli daňové příjmy
v nižší částce, než předpokládá predikce Ministerstva financí, resp. pro oba dva předmětné
roky jsme uvedli stejnou výši předpokládaných daňových příjmů. Vzhledem k tomu, že
nevíme, jaké dotační tituly budou v daných letech vypsány, v řádku 5 (přijaté dotace) jsou
tedy uvedeny pouze pravidelně se opakující dotace, tj. příspěvek na výkon státní správy ve
výši 255.000,-Kč pro rok 2023, pro rok 2024 byla částka příspěvku na výkon státní správy
valorizována o 2.000,-Kč na částku 257.000,-Kč. Další položkou řádku 5 je částka 10.000,-Kč
od obce Chleby na zabezpečení požární ochrany pro jejich obec jednotkou sboru
dobrovolných hasičů městyse Netvořice. Kapitálové příjmy (např. příjmy z prodeje
nemovitostí vč. pozemků ve vlastnictví městyse) jsou prozatím uvedeny jako nulové.
Do rozpočtového výhledu je dále zapracováno:
- splátky jistiny dlouhodobého úvěru poskytnutého Českou spořitelnou na akci „ČOV a
kanalizace Netvořice“ vč. splátek úroků z úvěru. Z tohoto důvodu také městys pro
dané období nepředpokládá přijmout jiné úvěry.
- provozování ČOV a kanalizace Netvořice městysem
- mandatorní (povinné) výdaje, tzn. výdaje na běžnou údržbu a opravy, mzdové výdaje,
sociální a zdravotní pojištění, předpokládané navýšení cen energií, příspěvky
zřízeným příspěvkovým organizacím apod.
Kapitálové (investiční) výdaje jsou předpokládány pro oba dva roky v minimální výši a
zahrnují pouze případnou základní spoluúčast městyse na investičních projektech.
Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 – 2024 počítá v obou letech s
přebytkovým rozpočtem.
V souladu se schváleným Programem rozvoje městyse Netvořice na období 2019 – 2025 je na
roky 2023 – 2024 plánováno realizovat mimo jiné tyto akce:
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-

oprava a vyčištění obecních studní na území městyse Netvořice a v jeho místních
částech

-

systém místního informačního značení

-

změna koncepce náměstí v Netvořicích a jeho rekonstrukce

Na všechny výše uvedené plánované akce bude městys žádat o dotace.
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