Obec Polště, Polště 39, 377 0I Jindřichův Hradec
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Návrh Střednědobého vrýhledu rozpoéu na roky 2O2O - 2O2t
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Nedaňové příimv
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Výdaje
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Třída 8

Běžnévýdaje
splátka dlouhodobé půičkv

výdaie celkem
Rozdíl P - V
Komentář:

Střednědobý rnýhled rozpoČtu obsahuje souhrnné základní údaje o přijmech a výdajích, zejména
o dlouhodobějŠÍr.:h závazcích a pohledávkách, o finančníchzdrojích a potřebách dlouhodobě
realizovaných záměrů.
Je pomocným nástrojem obce, sloužícímpro střednědobé plánování rozvoje hospodářství,
předevŠÍmv zabezpeČeníběŽného provozu obce, nutné provozní údňby majetku obce a rnýdaje
na investice.
Sestavuje se na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků.
VeŠkeréplánované akce mohou b,ýt realizovány v případě , že je obec bude schopna financovat
z rozpo&u, popř. z přebytků minulých let a budou kryty dotacemi, popř. úvěrem.
Obec je plátce DPH.

Dlouhodobé závazkv - splátka douhodobé půjčkv
Od roku 2012 do roku 2021 splácí obec bezúročnoupůjčku,poslqrtnutou od Jihočeského
vodárenského svazu (JVS) ve \^ýši 166,8 tis. Kč ročně. Půjčkabyla použita na financováníakce
"stavba kanalizace a ČOV" formou sníženífinancovánírozpočtu (tří.da B - financování).
Příimy
Daňové příjmy jsou odvozeny od předpokládaného vYvoje daňouých přfrmů na základě zákona
č.24312000 Sb., o rozpočtovém určenídaní, ve znění pozdějších předpisů
a současně od dosavadního skutečnéhoufrloje daňových přrjmů obce.
Mezi nedaňové příjmy obce patří především příjmy z pronájmů, za stočné.
Kapitálové příjmy obec neplánuje.
Dotace budou do rozpoČtŮ jednotlir,ných roků zapracovány na základě dotačních dopisů
či rozhodnutíod jiného veřejného rozpočtu.

Výdaie

BěŽné rnýdaje jsou odvozeny od aktuálních potřeb obce, kapitálové rnýdaje jsou závislé
na investicích, které bude obec v následujítrích letech realizovat.
Obec plánuje ofravit hlavní komunikaci, MK 2c (průtah obcí) a revitalizaci rybníka.

Připomínky k návrhu střednědobého výhledu rozpočtu mohou občanéobce Polště
uplatnit bud'písemně na obecním Úřadu, ve lhůtě od 20.11.20L8 do7.12.2018, anebo
úsně přijeho projednávání na zasedání Zastupitels,tva obce.

starosta obce Miroslav pech
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