
 text        /         rok výchozí rok 2019 2020 2021 komentář

1 Daňové příjmy  45 223,000 45 000,00 45 000,00

2 Nedaňové příjmy 13 168,170 13 200,00 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 5 000,00 0,00
 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 Zdroje dle veřejnosprávních   smluv od obcí mají splatnost až v prosinci.

přijaté dotace akce invest. i neinvest. 19 663,392 0,000 0,000 pravidelná aktualizace dle uzavřených smluv

převody do fondů 2 697,915

Splátky jako akt rozpočtové politiky -                  dlouhodobá 

pohledávka 150,000 12,500 0,00 Nyní jen splácení zápůjčky  ( 750000) do roku 2020

dlouhodobá pohledávka - Doudlebská soudně vyměřeno, (přihlášeno do insolvence -243 195,45 Kč), dále v r. 2020- 5 mil. od SBD - na podrozvaze - uvedeno výše v kapit.příjmech

5 provozní výdaje    43 438,249 44 300,000 45 000,000
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 0,000 0,000 0,000

43 438,249 44 300,000 45 000,000

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

splátka půjčky na  předfinancování - Husovo náměstí -14 610,094 po obdržení dotace se  splatí úvěr

8115 zůstatky a rezervy minulých let  

Financování -14 738,194 -74,800 0,000

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 24 968,534 21 217,700 15 592,500

Nejdůležitější akce ve stadiu přípravy na r.2020 - 2021 ( možná realizace už v r.2019 - dle přípravy projektů a finací)

1)      Posílení vodních zdrojů pro město 

2)      Zateplení městských domů čp. 190, 180, 193 

3)      Technická infrastruktura pro individuální výstavbu rodinných domů – Sluneční II 

4)      Pečovatelské byty v domě Korbelových na Husově náměstí 

5)      Odbahnění rybníka Pančák 

6)      Úprava okolí bytových domů v ulici 17. Listopadu 

7)      Oprava exteriéru Památníku Mladovožicka 

8)      ČOV Stará Vožice 

9)      Vybudování 3 odborných učeben v půdních prostorech II. stupně ZŠ 

Mgr. Jaroslav Větrovský v.r.

            starosta

Výdaje celkem

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

Návrh -  střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 -2021 
Druhové 

třídění dle 

RS

                                                                                                                                                  v tis. Kč

4

dlouhodobé 

pohledávky

Příjmy celkem 83 144,977 65 592,500 60 592,500

dlouhodobé 

závazky- 

spl.úvěrů 

8124


