Obec Polště, Polště 39, 377 0I Jindřichův Hradec
IČ 00666491

Schválený Střednědobý vrýhled rozpočtu na roky 2o1g - 2o2o
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Výdaje ceIkem

Rozdíl P - V
Komentář:

Střednědobý uýhled rozpoČtu obsahuje souhrnné základníúdaje o přrjmech a rnidajích, zejména
o dlouhodobějŠÍch závazcích a pohledávkách, o finančníchzdrojích a potřebách otounoaoně
realizovaných záměrů.
Je Pomocným nástrojem obce, slouŽÍcím pro střednědobé plánovánírozvoje hospodářství,
PředevŠÍmv zabezpeČeníběŽného provozu obce, nutné provozní údržbymajetkú obce a rnýdaje
na investice.
sestavuje se na základě uzavřených smluvních vztahů a při3atých závazků.
VeŠkeréplánované akce mohou být realizovány v případě , že je obec bude schopna financovat
z rozpočtu, popř.z přebytků minulých let a budou kryty dotacemi, popř, úvěrem.
Obec je plátce DPH.

Dlouhodobé závazky - splátka douhodobé půičky
Od roku 20t2 do roku 2021 splácí obec bezúročnoupůjčku,poskytnutou od Jihočeského
vodárenského svazu (JVS) ve \^ýŠi 166,8 tis. Kč ročně. Půjčkabyla použita na financováníakce
"stavba kanalizace a COV" formou snženífinancování rozpočtu (tří,ca B - financování).
Přtjmy

Daňové Příjmy jsou odvozeny od předpokládaného vwoje daňouých přrjmů na základě zákona
č,24312000 Sb.. o rozpočtovém určenídanr,ve zněnípozáě;ších piedpisů
a současně od dosavadního skutečnéhovývoje daňouých přfimů obce.
Mezi nedaňové přfrmy obce patřípředevším přUmy z pronájmů hostince, pozemků a
rybníka.
KaPitálové PřÚmy se budou odvíjet podle žádostí o prodej poiemků na jeánotlivé roky.
Dotace budou do rozpoČtŮ jednotlirných roků zapracovány na základě dotačníchdopisů

či rozhodnutí od jiného veřejného rozpočtu.
Výdaje

BěŽné uýdaje jsou odvozeny od aktuálních potřeb obce, kapitálové výdaje jsou závislé
na investicích, které bude obec v následují,cí,ch letech realizovat.
vzhledem k havarijnímu stavu místních komunikací plánuje obec jejich opravy

Návrh střednědobého vyhledu rozpoďu na roky 2019 - 2020 byl schválen
Zastupitelsfuem obce PolŠtě na jeho zasedání dne S,12.201Z pod usnesením č. 19B,

/gB§Ď

starosta obce Miroslav pech

Vyvěšeno

dne : 2.1.2018
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