STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU
OBCE KOBYLÍ na období 2023 - 2024
Střednědobý výhled rozpočtu je dle § 3 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
samosprávných celků, v platném znění, pomocným nástrojem ÚSC, který slouží pro
střednědobé finanční plánování rozvoje jeho hospodaření.

PŘÍJMY
DANĚ - mimo pol. 1122 - daň z příjmu za obce

2023

2024

32 000

32 000

POPLATKY
PRONÁJEM obecního majetku
OSTATNÍ příjmy z vlastní činnosti

900

900

1 300

1 300

1 000

1 000

35 200

35 200

splátky ÚVĚRU (VaK)

0

0

splátky ÚVĚRU II (Sběrný dvůr)

0

0

splátky ÚVĚRU III (Sokolovna)

500

500

Financování celkem

500

500

Příjmy celkem

FINANCOVÁNÍ

VÝDAJE
ÚROKY z úvěru a půjčky

36

36

BÉŽNÉ výdaje

29 700

29 700

Kapitálové výdaje
Výdaje celkem

4 964
34 700

4 964
34 700

34 700
0

KOMENTÁŘ k střednědobému výhledu rozpočtu
Všechny výše uvedené částky jsou v tis. Kč. Střednědobý výhled rozpočtu vychází ze skutečnosti
roku 2021 a očekávaného vývoje.
Je sestaven na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků.
Běžné výdaje jsou stanoveny s ohledem na rozpočtové výdaje minulých let a zahrnují
pravidelně se opakující výdaje na provoz obce ( energie, mzdy, příspěvky MŠ a ZŠ,
odměny členům ZO, opravy a údržbu, atd.)
Kapitálové výdaje jsou tvořeny finančním zůstatkem rozpočtu po úhradě běžných výdajů
na provoz obce. Lze je použít na investice, případně na opravy a údržbu obecního majetku
většího rozsahu.
Poznámka
Do příjmů ani do výdajů nejsou zahrnuty položky "daň z příjmu právnických osob odváděná
obcemi", které nejsou předem známy a rozpočtem prochází pouze účetně.
Neuvažují se kapitálové příjmy z prodeje majetku, ani přijaté dotace.

SCHVÁLENO ZASTUPITELSTVEM OBCE KOBYLÍ DNE 16. 12. 2021; UZ/05/06/2021
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