Obec Osiky, 679 23, IČ 532134

Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce
na roky 2023-2024
Rozpočtové příjmy a výdaje
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté transfery
Příjmy celkem
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem
Financování

2023

2024

2 200 000
250 000
60 000
2 510 000
1 700 000
3 000 000
4 700 000
2 190 000

2 300 000
250 000
60 000
2 610 000
1 800 000
1 500 000
3 300 000
690 000

Střednědobý výhled rozpočtu vychází ze skutečných příjmů a výdajů obce za předchozí
roky a předpokládaných celkových příjmů a výdajů v letech následujících.
Příjmy jsou sestaveny podle současné platné struktury financování veřejných rozpočtů.
Výdaje jsou sestaveny na základě potřeb financování provozu obce v jednotlivých letech
a na základě toho, jaké akce obec plánuje v daném roce uskutečnit. Výdaje bývají
většinou podmíněny získáním dotací, tak aby co nejméně zatížily rozpočet obce a proto
často dochází k přesunu některých plánovaných akcí na následující roky.

Příjmy
Daňové příjmy obce zahrnují příjmy z daní ze státního rozpočtu a místní poplatky.
Nedaňové příjmy pak u obce ovlivňují příjmy za vodné a příjmy z prodeje dřeva z
obecních lesů. V přijatých transferech je uvedena dotace v rámci souhrnného
dotačního vztahu (příspěvěk na výkon státní správy), který obec každoročně
dostává.
Běžné výdaje
Běžné výdaje každoročně zahrnují výdaje na platy zaměstnanců, odměny
zastupitelů, platby za energie, rozbory vody, kancelářský a jiný materiál na provoz
a obnovu obecního majetku, svoz odpadů, opravy a ostatní služby související s
činností obce.

Kapitálové výdaje
Už několik let obec plánuje zrekonstruovat část vodovodního řadu v dolních části
obce. Akce je plánovaná už dlouhodobě, ale vzhledem k tomu, že jde o velice
nákladnou a složitou zakázku, nelze nic uspěchat. Obec se dosud potýkala s
problémy ohledně zpracování projektové dokumentace. V současné době už by
měla příprava projektové dokumentace probíhat, ale vzhledem k epidemiologické
situaci, se vše pravděpodobně protáhne. Pokud by ale v letošním roce byla
dokončena projektová dokumentace a stihlo se i výběrové řízení, v roce 2022 2023 by mohla obnova proběhnout. Záleží také na možnostech zhotovitele, kdy
bude moci s prací začít.
Po dokončení rekonstrukce vodovodního řadu bude následovat oprava místních
komunikací, zasažených rekonstrukcí vodovodního řadu. Předpokládá se
následující rok po dokončení rekonstrukce části vodovodu.

Vyvěšeno: 28. 12. 2021

Sňato:

Střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2023-2024 byl schválen na zasedání
zastupitelstva obce dne 3.12.2021, usnesením 6/11/2021 a je zveřejněn na
www.osiky.cz a na úřední desce obce, v listinné podobě k nahlédnutí na Obecním
úřadě.
Petr Pokoj, v. r.
starosta obce

