
                 Střednědobý výhled rozpočtu obce Úhřetice
                              na roky 2019 – 2020

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

Rok 2019 Rok 2020

Daňové příjmy 6 400 000,00 6 600 000,00

Nedaňové příjmy 300 000,00 300 000,00

Kapitálové příjmy 50 000,00 50 000,00

Dotace 1 000 000,00  1 000 000,00 

Přijatý úvěr ------------------------- ------------------------

Zapojení přebytku z minulých období 2 000 000,00 1 650 000,00

Celkem příjmy 9 750 000,00 9 600 000,00

Výdaje provozní 4 000 000,00 4 000 000,00

Výdaje investiční 5 150 000,00 5 000 000,00

Splátky úvěru 600 000,00 600 000,00 

Celkem výdaje včetně financování 8124 9 750 000,00 9 600 000,00

Rozpočtový výhled obsahuje souhrnné údaje o příjmech a výdajích obce.
Příjmy:
daňové -  zákonem stanovené procentní výnosy z daná
nedaňové -  pronájmy z nemovitostí, pozemků, ostatní příjmy za služby apod.
kapitálové příjmy -  prodej nemovitostí, pozemků
dotace – dotace na výkon státní správy, dotace z rozpočtových prostředků krajského úřadu Pardubického kraje,
dotace ze státního fondu životního prostředí – zateplení objektu budovy č.p. 36 OÚ, dotace z fondu SFDI –
chodníky – Vejvanovice – Tuněchody

Výdaje:
provozní – výdaje za zjištění 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 přilehlých ploch
u sálu
kapitálové   zahrnuje  výdaje  na  rekonstrukce  objektu  budovy OÚ č.p.  36,  výdaje  na  chodníky  mezi  obcemi
Cejvanovice a Tuněchody (v tomto případě se pokusit získat dotace), výdaje na rekonstrukci veřejného osvětlení.

Vypracovala: Eva Baťková
starostka obce

Střednědobý výhled rozpočtu obce Úhřetice na roky 2019 – 2020 byl vyvěšen i způsobem umožňující dálkový
přístup:  dne 24.11.2017                                 Sejmuto:   11. 12. 2018

Podpis odpovědné osoby za zveřejnění na úředních deskách obce:  Hana Ceralová

Schváleno na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 11. 12. 2017

Schválený střednědobý výhled obce Úhřetice na roky 2019 – 2020 vyvěšen v elektronické podobě dne 9.1.2018


