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

Návrh Střednědobého v,ýhledu rozpočtu na roky 2019 - 2O2O
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Daňové oříimv
Nedaňové příimv
přebvtkv minulÝch let

Příimy celkem

166

Výdaje
Třída 5
Třída 8

Běžnérnídaje
Splátka dlouhodobé půjčkv

výdaie celkem
Rozdí! P - V

166,80

Komentář:
Střednědobý uýhled rozpoČtu obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a rnýdajích, zejména
o dlouhodobějŠÍch závazcích a pohledávkách, o finančníchzdrojích a potřebách dlouhodobě
realizovaných záměrů.
Je pomocným nástrojem obce, sloužícímpro střednědobé plánovánírozvoje hospodářství,
předevŠÍmv zabezpeČeníběŽného provozu obce, nutné provozní údržby majetku obce a výdaje
na investice.
Sestavuje se na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků,
VeŠkeréplánované akce mohou b,it 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 pů,ičky
Od roku 2012 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 ČOV" formou sníženífinancovánírozpočtu (tří,.da B - financování).
Přljmy
Daňové přOmyjsou odvozeny od předpokládaného vYvoje daňových přfrmů na základě zákona
č,24312000 Sb., o rozpočtovém určenídanr, ve zněnípozdějších předpisů
a současně od dosavadního skutečnéhornývoje daňových přfmů obce.
Mezi nedaňové příjmy obce patří především přúmy z pronájmů hostince, pozemků a rybníka.
Kapitálové přÚmy se budou odviet podle žádostí o prodej pozemků na jednotlivé roky.
Dotace budou do rozpoČtŮ jednotlirných roků zapracovány na základě dotační,chdopisů
či rozhodnutí od jiného veřejného rozpočtu.
Výdaje

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

Připomínky k návrhu střednědobého rnýhledu rozpočtu mohou občanéobce polště
uplatnit bud' písemně na obecním Úřadu, ve lhŮtě od 27,17,2017 do B,I2.2017, anebo
úsně při jeho projednávání na zasedání Zastupitelstva obce.

starosta obce Miroslav pech
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