OBEC OSIKY
IČO:00532134
Osiky 23, 679 23 Lomnice

Rozpočtový výhled obce na roky
2016 - 2018
Rozpočtové příjmy
a výdaje
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté transfery
Příjmy celkem

Běžné výdaje

2016

2017

2018

1 400 000
200 000
0
*1 250 000

1 400 000
200 000
0

1 400 000
200 000
0

0

0

2 850 000

1 600 000

1 600 000

3 300 000

1 200 000

1 200 000

(1 000 000 + 250 000)

(1 000 000 +2 000 000)

Kapitálové výdaje

*400 000

0

0

Výdaje celkem

3 700 000

1 200 000

1 200 000

* 2016 – oprava místních komunikací, dětské hřiště

Komentář k rozpočtovému výhledu:
Rozpočtový výhled vychází ze skutečných příjmů a výdajů obce k 31. 10. 2015 a předpokládaných
celkových příjmů a výdajů za rok 2015.
Příjmy jsou sestaveny podle současné platné struktury financování veřejných rozpočtů. Výdaje
jsou sestaveny na základě potřeb financování provozu obce v jednotlivých letech.
ROK 2016
Daňové příjmy vychází ze skutečných příjmů obce z daní v roce 2015.
Nedaňové příjmy zahrnují ostatní příjmy obce (mimo příjmů z daní), mezi které patří příjmy
z prodaného dřeva, příjmy z místních poplatků, z nájmů apod.
V následujících letech se nepředpokládá velké zvyšování příjmů, ale může je kladně i záporně
ovlivnit těžba dřeva v obecních lesích.
Přijaté transfery:
Zde obec vychází z předpokladu, že by mohla získat v roce 2016 finanční podporu ve formě
dotace na dětské hřiště a na opravu místních komunikací.
Výše dotace jsou stanoveny na max. 70% u dětského hřiště (max. do výše 400 tis.) a 50% u oprav
místních komunikací (max. do výše 1 mil.).
V rozpočtovém výhledu proto obec zohledňuje možnou výši získané dotace na jednotlivé akce
a to:
- cca 1 000 000 tis. Kč na opravu místních komunikací
- cca 250 tis. Kč na vybudování dětského hřiště

OBEC OSIKY
IČO:00532134
Osiky 23, 679 23 Lomnice
Běžné výdaje zahrnují:
- výdaje na provoz obce,
- plánované výdaje na opravu místních komunikací ve výši 2 mil. Kč,
- výdaje na vybudování vodovodního řadu k novým RD s tím, že 1/3 z celkových nákladů
bude po předání díla přefakturována majitelům připojovaných RD,
- výdaje na opravy kaple sv. Filomény a úpravy jejího okolí.
Kapitálové výdaje pak náklady obce na vybudování dětského hřiště ve výši 400 tis. Kč.
ROK 2017 a 2018
Rozpočtový výhled pro roky 2017 a 2018 zůstává prozatím v základní výši příjmů a výdajů, které
pokrývají výdaje na provoz obce a běžné příjmy obce z daní, s místních poplatků a
předpokládaných tržeb.
Podle toho, jak se bude vyvíjet čerpání výdajů v roce 2016, stanoví zastupitelstvo obce plán akcí
na následující roky a popř. sestaví nový rozpočtový výhled.

Vyvěšeno: 7. 11. 2015

Sejmuto: …………………..

Schváleno zastupitelstvem obce Osiky dne 6. 11. 2015.
Rozpočtový výhled zveřejněn na www.osiky.cz a na úřední desce obce.
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