OBEC PETROVICE

IČ: 00378470

SCHVÁLENÝ STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU
OBCE PETROVICE NA OBDOBÍ 01.01.2021 - 31.12.2023
Sestaveno v Kč, zaokrouhleno na sta tis. Kč.

2021

2022

2023

převod finančních prostředků
17.000.000,-na bank. účtech obce k 1.1.
příjmy daňové a nedaňové
6.700.000,-příjmy kapitálové
2.200.000,-prodej zasíťovaných pozemků obce
2.200.000,-příjmy celkem
8.900.000,-běžné výdaje celkem
4.500.000,-(služby, materiál, platy, transféry, drobné opravy)
výdaje k majetku celkem
1.500.000,--

převod finančních prostředků
19.900.000,-na bankovních účtech obce k 1.1.
příjmy daňové a nedaňové
6.800.000,-příjmy kapitálové
0,-(z prodeje majetku)
příjmy celkem
6.800.000,-běžné výdaje celkem
4.700.000,-(služby, materiál, platy, transféry, drobné opravy)
výdaje k majetku celkem
1.200.000,--

(pořízení majetku) z toho:
inženýr. sítě za KD - dokončení MK
řešení ČOV
zateplení podlahy v herně MŠ
oprava elektroinst. v č.p. 68 - II. etapa
výstavba rybníků na území obce - PD

(pořízení majetku) z toho:
stavba rybníků na území obce
zázemí pro komunál. techniku - PD
nákup techniky na údržbu obce
taras pod pozemkem zahrady obce

výdaje celkem
rozdíl mezi příjmy a výdaji
z toho nutná tvorba rezerv*
převod finančních prostředků
na bank. účtech obce k 31.12.
rezerva dle Plánu financ. kanal.
zapoj. prostř. z min. let do výd.
splátky přijatých půjček a úvěrů

500.000,-500.000,-200.000,-100.000,-200.000,--

6.000.000,-2.900.000,-200.000,-19.900.000,--

výdaje celkem
rozdíl mezi příjmy a výdaji
z toho nutná tvorba rezerv*
převod finančních prostředků
na bank. účtech obce k 31.12.
6.700.000,-- rezerva dle Plánu financ. kanal.
0,-- zapoj. prostř. z min. let do výd.
0,-- splátky přijatých půjček a úvěrů

převod finančních prostředků
20.800.000,-na bankovních účtech obce k 1.1.
příjmy daňové a nedaňové
6.900.000,-příjmy kapitálové
0,-(z prodeje majetku)
příjmy celkem
6.900.000,-běžné výdaje celkem
4.900.000,-(služby, materiál, platy, transféry, drobné opravy)
výdaje k majetku celkem
1.800.000,--

(pořízení majetku) z toho:
600.000,-- zázemí pro komunál. techniku
100.000,-200.000,-300.000,--

5.900.000,-900.000,-200.000,-20.800.000,--

výdaje celkem
rozdíl mezi příjmy a výdaji
z toho nutná tvorba rezerv*
převod finančních prostředků
na bank. účtech obce k 31.12.
6.900.000,-- rezerva dle Plánu financ. kanal.
0,-- zapoj. prostř. z min. let do výd.
0,-- splátky přijatých půjček a úvěrů

1.800.000,--

6.700.000,-200.000,-200.000,-21.000.000,-7.100.000,-0,-0,--

* Tvorba rezerv dle Plánu financování obnovy kanalizace.
Střednědobý výhled rozpočtu je sestaven v souladu s ust. § 3 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu, v platném znění.
Součástí příjmů nejsou příjmy z dotací a grantových programů.
Náklady zde uvedené tvoří pouze možný podíl nákladů obce ze svého rozpočtu.

Realizace některých akcí je podmíněna úspěšně vyřízenou žádostí o dotaci ze státního rozpočtu nebo fondů EU.
Pro nejbližší období je prioritou realizace výstavby inženýrských sítí a dopravní infrastruktury v lokalitě Z1 dle Územního plánu Petrovice a následný
prodej pozemků k individuální bytové výstavbě.
Z dlouhodobého hlediska je prioritou obce zajištění řešení čištění odpadních vod v obci a případná výstavba čistírny odpadních vod.
Případné nutné zajištění finančních prostředků úvěrem podstatně ovlivní hospodaření obce v následujících letech.
Střednědobý výhled rozpočet obce Petrovice na období let 2021 - 2023 byl projednán a schválen na zasedání zastupitelstva obce dne 20. prosince 2019.
Do listinné podoby rozpočtu obce lze nahlédnout v kanceláři Obecního úřadu Petrovice, zodpovědná osoba: Helena Moudrá, účetní obce, tel.: 725 101 412.
V Petrovicích dne 07.01.2020
Sestavila: Helena Moudrá, účetní obce, tel.: 725101412
Zveřejněno na pevné i elektronické úřední desce dne 09.01.2020
Sňato dne:

Mgr. Petr Padrnos, starosta

