OBEC PETROVICE

IČ: 00378470

NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU
OBCE PETROVICE NA OBDOBÍ 01.01.2023 - 31.12.2025
Sestaveno v Kč, zaokrouhleno na sta tis. Kč.

2023

2024

převod finančních prostředků
18.700.000,-na bankovních účtech obce k 1.1.
příjmy daňové a nedaňové
7.100.000,-příjmy kapitálové
5.000.000,-(z prodeje majetku) - pozemky Z1
příjmy celkem
12.100.000,-běžné výdaje celkem
5.700.000,-(služby, materiál, platy, transféry, drobné opravy)
nutná tvorba rezerv*
200.000,-výdaje k majetku celkem
12.500.000,-(pořízení majetku) z toho:
realizace inž. sítí v Z1
zázemí pro komunál. techniku
řešení ČOV (PD)

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

2025

převod finančních prostředků
12.400.000,-na bankovních účtech obce k 1.1.
příjmy daňové a nedaňové
7.200.000,-příjmy kapitálové
0,-(z prodeje majetku)
příjmy celkem
7.200.000,-běžné výdaje celkem
5.900.000,-(služby, materiál, platy, transféry, drobné opravy)
nutná tvorba rezerv*
200.000,-výdaje k majetku celkem
3.100.000,--

(pořízení majetku) z toho:
4.000.000,-- veřejné osvětlení "Baráky"
8.000.000,-- mokřad, workoutové hřiště
500.000,-- stavba chodníku od č.p. 68 k č.p. 115

18.400.000,-- výdaje celkem
6.300.000,-- rozdíl mezi příjmy a výdaji
12.400.000,-- převod finančních prostředků
na bank. účtech obce k 31.12.
7.100.000,-- rezerva dle Plánu financ. kanal. cel.
0,-- zapoj. prostř. z min. let do výd.
0,-- splátky přijatých půjček a úvěrů

převod finančních prostředků
10.400.000,-na bankovních účtech obce k 1.1.
příjmy daňové a nedaňové
7.400.000,-příjmy kapitálové
0,-(z prodeje majetku)
příjmy celkem
7.400.000,-běžné výdaje celkem
6.100.000,-(služby, materiál, platy, transféry, drobné opravy)
nutná tvorba rezerv*
200.000,-výdaje k majetku celkem
1.100.000,--

(pořízení majetku) z toho:
1.000.000,-- nákup techniky na údržbu obce
1.300.000,-- odstr. objektu č.p. 11 vč. úpravy
800.000,-- tarasy (oplocení) pozemků obce

9.200.000,-- výdaje celkem
2.000.000,-- rozdíl mezi příjmy a výdaji
10.400.000,-- převod finančních prostředků
na bank. účtech obce k 31.12.
7.300.000,-- rezerva dle Plánu financ. kanal. cel.
0,-- zapoj. prostř. z min. let do výd.
0,-- splátky přijatých půjček a úvěrů

200.000,-400.000,-500.000,--

7.400.000,-0,-10.400.000,-7.500.000,-0,-0,--

Zůstatek k 30.11.2021: 19.774.807,63 Kč. Předpokládaný zůstatek bankovních účtů obce k 31.12.2021: 20.000.000,-- Kč.
Rozpočet obce na rok 2022 je navrhován jako schodkový: příjmy jsou nižší než výdaje o částku 1.300.000,-- Kč.
Předpokládaný zůstatek bankovních účtů obce k 31.12.2022: 18.700.000,-- Kč
* 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, řešení zázemí pro komunální techniku.
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.
Připomínky k návrhu střednědobého výhledu rozpočtu mohou občané územního samosprávného celku uplatnit písemně ve lhůtě 15 dnů od dne zveřejnění
na adrese: Obecní úřad Petrovice, Petrovice 68, PSČ: 675 21, pošta Okříšky, e-mail: obec@petroviceutrebice.cz, datová schránka ID: 9yrawhd,
nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva obce.
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu bude projednán na Zasedání zastupitelstva obce Petrovice dne 21.12.2021.
V Petrovicích dne 03.12.2021
Sestavila: Helena Moudrá, účetní obce, tel.: 725 101 412
Zveřejněno na pevné i elektronické úřední desce dne 03.12.2021
Sňato dne:

Mgr. Petr Padrnos, starosta

