Komentář ke schválenému střednědobému výhledu rozpočtu obce
Chářovice na roky 2021 - 2022
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 2021 – 2022
vychází z makroekonomické predikce roku 2020 a je postavena na platném rozpočtovém
určení daní. Z důvodu přípravy reálného výhledu na roky 2021 - 2022 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 přijatých
dotacích na řádku 5 je tedy uvedena pouze pravidelně se opakující dotace, tj. příspěvek na
výkon státní správy ve výši 52.300,-Kč. Kapitálové příjmy uvádíme jako nulové, neboť
nepřepokládáme žádné prodeje nemovitostí vlastněných obcí. V předmětném období rovněž
nepředpokládáme přijetí úvěru.
Výdajová část obsahuje mandatorní (povinné) výdaje, tzn. výdaje na běžnou údržbu a opravy,
mzdové výdaje, sociální a zdravotní pojištění, předpokládané navýšení cen energií a také
závazky vyplývající z dosud uzavřených smluv. V souladu se schváleným „Rozvojovým
strategickým dokumentem obce Chářovice“ jsou v kapitálových (tj. investičních) výdajích
zahrnuty tyto investiční akce:
- výstavba vodovodu
- výstavba ČOV a kanalizace
- výměna současného zdroje vytápění v hasičské zbrojnici č.p. 38 za tepelné čerpadlo
nebo elektrický či plynový kotel
- vybudování sociálního zázemí v hasičské zbrojnici č.p. 38
- dokončení revitalizace návsi
U těchto akcí budeme usilovat, vzhledem k jejich finanční nákladnosti, o získání dotace na
jejich realizaci.
Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2021 – 2022 počítá v obou letech s
přebytkovým rozpočtem.

