
 text        /         rok 
výchozí rok 

2018 2019 2020 komentář

1 Daňové příjmy  42 494,000 42 400,00 40 000,00

2 Nedaňové příjmy 13 257,000 13 100,00 13 200,00 Téměř polovina je  příjem z lesa,velkým příjmem je i nájem od Vožické majetkové,který musí být převeden do fondu oprav,  ostatní nájemní 

smlouvy jsou dlouhodobé,  výnosy z ostatní  vlastní činnosti (kultura, sociální) , příjem je dán zájmem občanů.

3 Kapitálové příjmy 0,000 0,00 5 000,00
 Není aktuálně významný požadavek na odkup majetku Města,bude se řešit operativně ( "Sluneční II").  Dlohodobá pohledávka -odkup domů- 

SBD Doudlebská v roce 2019-za 1 Kč č.p. 638, v roce 2020-5000000Kč-č.p.  638+639.( v podrozvaze)

Dotace SDV + dotace od obcí (4112+4121) 2 392,500 2 392,50 2 392,50 Je  novela zákona, zdroje dle veřejnosprávních   smluv od obcí mají splatnost až v prosinci.

přijaté dotace akce invest. i neinvest. 12 181,161 14 978,750 0,000 pravidelná aktualizace dle uzavřených smluv

Splátky jako akt rozpočtové politiky -                  dlouhodobá 

pohledávka 150,000 150,000 12,50 Nyní jen splácení zápůjčky  ( 750000) do roku 2020

dlouhodobá pohledávka - Doudlebská soudně vyměřeno, ( insolvence -129,162), dále v r. 2020- 5 mil. od SBD - na podrozvaze - uvedeno výše v kapit.příjmech

5 provozní výdaje    35 204,125 36 520,000 37 150,000
Běžné výdaje odráží základní potřeby pro zajištění chodu města i MěÚ . Roční nárůst těchto výdajů se pohybuje v minimální možné míře. Součástí 

je i příspěvek PO- škole.

6 investiční  výdaje 2 264,466 0,000 0,000

37 468,591 36 520,000 37 150,000

splátka půjčky na zdravotní středisko(2011-2020) -128,100 -128,100 -74,800  dloudodobý závazek -  bude splaceno do roku 2020

splátka půjčky na  předfinancování - Husovo náměstí -14978,75 po obdržení dotace se  splatí úvěr

splátka půjčky na  předfinancování - zateplení 379 -1162,872 po obdržení dotace se  splatí úvěr

splátka půjčky na  předfinancování - zateplení 380 -1111,195 po obdržení dotace se  splatí úvěr

splátka půjčky na  předfinancování - zateplení 111 -2309,358 po obdržení dotace se  splatí úvěr

splátka půjčky na předfinancování - CAS -7447,736 po obdržení dotace se  splatí úvěr

8115 zůstatky a rezervy minulých let  

Financování -12 159,261 -15 106,850 -74,800

Jedná se  o prostředky mimo rámec rozpočtu běžného roku           - viz text jednotlivě.                          Dle znamének je dělení :  ( + úvěr,     + zdroje z 

minulých let,     - splátky úvěrů )

Zbývá na cíle, včetně reprodukce majetku, po 

úhradě přijatých závazků 20 696,809 21 244,400 23 367,700

Schváleno na zastupitelstvu dne 11.12.2017, usnesení č: 87/2017
Mgr. Jaroslav Větrovský v.r.

            starosta

Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 -2020 

§ 3: dopady dlouhodobých závazků  - závazky přijímány velmi zodpovědně,  úvěry především na předfinancování dotačních akcí. 

                                                                                                                                                  v tis. Kč

60 592,500
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Příjmy celkem 70 324,661 72 871,250


