Obec Osiky, 679 23, IČ 532134

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce
na roky 2024-2025
Rozpočtové příjmy a výdaje
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté transfery
Příjmy celkem
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem
Financování

2024

2025

2 600 000
300 000
70 000
2 970 000
2 500 000
500 000
3 000 000
30 000

2 600 000
200 000
73 000
2 873 000
2 500 000
2 500 000
373 000

-

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
Obec plánuje v následujících letech opravu místních komunikací, které byly
zasaženy rekonstrukcí obecního vodovodu. Dále se připravuje projekt na obnovu
chodníků podél státní komunikace a je potřeba vybudovat prostor pro popelnice v
horní části obce. Vše záleží na finanční situaci obce a na možnosti získání dotací na
některou z plánovaných akcí.

Vyvěšeno: 16. 11. 2022

Sňato:

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 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

