
                 Rozpočtový výhled 2015 - 2016
       Město Staré Město
IČ: 00567884                                                        DIČ: CZ00567884

PŘÍJMY v tis. Kč        ROZPOČTOVÝ VÝHLED
2015 2016

Třída 1 Daňové příjmy 78 610 76 990 *

Třída 2 Nedaňové příjmy 15 800 15 800 

Třída 3 Kapitálové příjmy

- prodej pozemků 1 000 600 

Třída 4 Přijaté dotace

- neinvestiční dotace - souhrnný dotační vztah 5 000 5 000 

- investiční dotace

 doplatek dotace Slepá ramena řeky Moravy, 159 000 

 doplatek dotace EVENTcentrum 852 

 Modernizace azylového domu 3 853 

 Rozcestí Velké Moravy 3 943 

 Rekonstrukce ul. Nádražní 4 797 

 ul.Velehradská a cyklostezka Nedakonice 4 225 

Ʃ PŘÍJMY 277 080 98 090 

VÝDAJE v tis. Kč         ROZPOČTOVÝ VÝHLED
2015 2016

Třída 5 Běžné výdaje 70 000 71 000 

Třída 6 Kapitálové výdaje

- pozemní komunikace 6 500 11 000 

  (ul.Velehradská, cyklostezka SM-Nedakonice

 + rekonstrukce místních komunikací inv.char. 3 000 3 000 

- ost.záležitosti vodního hospodářství 159 000 0 

  (Slepá ramena řeky Moravy)

- příspěvky na patrovou výstavbu 200 200 

- bytové hospodářství 5 500 0 

  (Modernizace azylového domu sv. Vincence)

- komunální služby a územ.rozvoj, 6 000 0 

  (Revitalizace ul.Nádražní)

- výdaje na  projekty, nákup pozemků 700 900 

- místní správa 250 150 

  (nákup DHM, staveb.úpravy archivu radnice)

Ʃ VÝDAJE 251 150 86 250 

SALDO P - V 25 930 11 840 

Třída 8 Financování
- změna stavu krátkodobých prostředků

  na bankovních účtech -4 270 -8 214 

- splátky úvěrů -21 660 -3 626 

Ʃ FINANCOVÁNÍ -25 930 -11 840 
Legenda:

* … Vývoj struktury daňových příjmů je degresívní, propočet je proveden dle skutečnosti 2013 a predikce

        MFČR na rok 2014, jež byla zdrojem pro návrh státního rozpočtu.

Rozpočtový výhled města Staré Město na období 2015 - 2016
Rozpočtový výhled je nástrojem střednědobého plánování a je přínosný i pro ty nejmenší obce.

Rozpočtový výhled je dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, po- 

vinnou součástí rozpočtového hospodaření všech územně samosprávných celků.

Rozpočtový výhled dává přehled o finančních zdrojích a potřebách v delším časovém horizontu než

jeden kalendářní rok. Rozpočtový výhled je sestaven jako přehledný a komplexní dokument, který

zohledňuje vývoj příjmů a výdajů, vymezených na základě všech dostupných informací, včetně za-

pracování rozpracovaných a zamýšlených investic města. 

Cílem sestaveného výhledu je usnadnit a urychlit tvorbu rozpočtu na následující rok, ukázat velikost

volných finančních prostředků, které může město využít ke krytí svých záměrů. 

Podklady pro sestavení rozpočtového výhledu na období 2015 - 2016:
• upravený rozpočet města na rok 2013

• predikce sdílených daní

• inflační koeficienty odpovídající potřebám, povinnostem a ekonomickému hospodaření

města dle předpokládaného vývoje ekonomiky státu

• předpokládané příjmy včetně nahodilých příjmů

• předpokládané výdaje včetně nahodilých výdajů

• splátkové kalendáře jednotlivých úvěrů

Výpočet ukazatele dluhové služby

Text (v tis. Kč) Stav k 31.12.sled.roku

Daňové příjmy 64 057 

Nedaňové příjmy 18 597 
Dotace (4112,4212) 5 765 

Dluhová základna 88 419 

Úroky 1 319 

Splátky jistin a dluhopisů 6 699 
Splátky leasingu 36 

Dluhová služba 8 054 

Ukazatel dluhové služby 9,11%

Ukazatel dluhové služby nesmí překročit limit 30% (usnesení vlády č.346 z r.2004 o regulaci zadlu-)

ženosti obcí). Za překročení závazného podílu ukazatele DS může být obec sankciována vyloučením

z dotačních vztahů se státním rozpočtem a na něj navázaných podpůrných fondů.




