Rozpočtový výhled Obce Osov
Je sestavován na základě požadavku § 3 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů. Obsahem rozpočtového výhledu, dle tohoto zákona,
mají být základní údaje o příjmech a výdajích, o finančních zdrojích a potřebách
dlouhodobě realizovaných záměrů.

•

Rozpočtový výhled je pomocným nástrojem územního samosprávného
celku sloužící pro střednědobé finanční plánování rozvoje hospodaření
a k zajištění stability potřeb obce.

•

Sestavení rozpočtového výhledu v jednotlivých letech vychází ze zásad
pro sestavování rozpočtu obce, je tedy porovnatelný s dosaženými skutečnostmi
minulých let a se sestavenými rozpočty. Sestavuje se zpravidla na období 2 až
5 let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet. Vzhledem
k tomu, že obec nemá nyní žádné závazky a neplánuje ani žádné velké
investiční akce, rozpočtový výhled se skládá pouze z předpokladu příjmů
a výdajů na léta 2013 - 2017. V případě potřeby bude rozpočtový výhled
aktualizován.

ROZPOČTOVÝ VÝHLED na období 2013 – 2017
Text

Výhled 2013

Daňové příjmy

2.900

Nedaňové příjmy

Výhled 2014

Výhled 2015

Výhled 2016

Výhled 2017

3.000

3.100

3.200

3.300

10

10

10

10

10

Přijaté transfery

210

210

210

210

210

Příjmy celkem
(po konsolidaci)

3.120

3.220

3.320

3.420

3.520

Běžné neinvestiční výdaje

3.120

3.220

3.320

3.420

3.520

Výdaje celkem
(po konsolidaci)

3.120

3.220

3.320

3.420

3.520

Všechny uvedené částky jsou v tis. Kč. Rozpočtový výhled je odvozen od
navrženého rozpočtu obce na rok 2012, s přihlédnutím k rozpočtům obce
za rok 2010 a 2011.
Příjmy jsou sestaveny podle současně platné struktury financování veřejných
rozpočtů. U daňových příjmů je počítáno s meziročním navýšením, které kopíruje
předpokládanou míru inflace. Dotace zahrnují příspěvky na školství a správu.
Výdaje jsou sestaveny na základě potřeb financování provozu obce v jednotlivých
letech. Běžné výdaje byly stanoveny s ohledem na rozpočtové výdaje minulých let
a zahrnují pravidelně se opakující výdaje (energie, opravy a údržby, platy, odměny,
výdaje na komunální, tříděný a nebezpečný odpad, atd).

Vyvěšeno: 9.7. 2012

