
v tis. Kč

2022 2023
Fin. prostředky na počátku roku 14 735 5 240

Daňové příjmy 6 200 6 200
Nedaňové příjmy 2 000 2 000
Příjem fin. prostředků z HOČ 1 000 1 000
Kapitálové příjmy 0 0
Přijaté dotace - neinvestiční 1 971 71
Přijaté dotace - investiční 0 5 000
Příjmy celkem 11 171 14 271

Běžné výdaje 9 800 7 700
Kapitálové výdaje 10 000 10 000
Výdaje celkem 19 800 17 700

Saldo příjmů a výdajů -8 629 -3 429

Př. úvěry krátkodobé 0 0
Př. úvěry dlouhodobé 0 5 000
Splátky jistin krátkodobých úvěrů 0 0
Splátky jistin dlouhodobých úvěrů -866 -1 046
Financování celkem -866 3 954

Fin. prostředky běžného roku -9 495 525
Fin. prostředky na konci roku 5 240 5 765

KOMENTÁŘ:

Daňové, nedaňové příjmy, příjem z hospodářské činnosti

Kapitálové příjmy  

Přijaté dotace

Běžné neivenstiční výdaje

Kapitálové (investiční) výdaje

Přijaté krátkodobé, dlouhodobé úvěry

Splácení úvěrů

úvěr od ČS a.s., 3,5 mil. Kč (vlek) spl. 20/07/2029
úvěr od ČS a.s., 3,6 mil. Kč (č.p. 114) spl. 28/02/2026 roční spl. jistiny 691 tis. Kč
úvěr na dům pro seniory, předpoklad splátek 9 x 20 tis. Kč, jedná se o odhad, v případě potřeby budou údaje aktualizovány

Ve Strážném dne 19. 11. 2020

Potvrzení o době vyvěšení na úřední desce Obecního úřadu Strážné:

VYVĚŠENO:  1.1.2021                              SŇATO:

Jméno a příjmení, razítko a podpis:

Razítko a podpis:

Obec počítá se splátkami dlouhodobých přijatých úvěrů:

Obec ve výhledu počítá s příjmem NIV dotace ze SFŽP na opravu komunikace "k tenisovým kurtům" ve výši 1,9 mil. Kč v r. 2022. 
Ve výhledu je dálo počítáno se ziskem dotace na "Dům pro seniory Strážné č.p. 114" ve výši 5 mil. Kč.

Střednědobý výhled rozpočtu 
na r. 2022 a 2023

Běžné výdaje jsou meziročně navyšovány z důvodu opatrnosti. Pro r. 2022 je počítáno s opravou komunikace ke kurtům za 2,2 mil. Kč
(realizace byla původně plánována na r. 2021).

Obec plánuje realizovat projekt "Dům pro seniory Strážné č.p. 114" v letech 2022-23, celkové investiční výdaje odhaduje na 20 mil. Kč
(financování z příjmů za prodané stavební pozemky - předpoklad 10 mil. Kč v r. 2021, částka je zohledněna v poč. stav fin. prostředků, dále z
dotace ve výši 5 mil. Kč a poskytnutého úvěru ve výši 5 mil. Kč).

Obec počítá s částečným financováním projektu "Dům pro seniory Strážné č.p. 114" z poskytnutého dl. úvěru - 5 mil. Kč.

Obec počítá s obdobnou výší daňových a běžných příjmů jako v r. 2020, netroufá si ve střednědobém výhledu rozpočtu počítat s jejich
nárůstem v následujících letech. Ve výhledu je počítáno s převodem finančních prostředků z vlastní HOČ ve výši 1 mil. Kč ročně.

Schváleno Zastupitelstvem obce Strážné dne 10.12.2020, usnesením č. 27.

roční spl. jistiny 175 tis. Kč

Tomáš Grégr, starosta, v.r.


