Město Dubá
Rozpočtový výhled na roky 2014 – 2015
Úvod:
Rozpočtový výhled je součást rozpočtového procesu obce. Slouží pro střednědobé
finanční plánování rozvoje obce. Zpravidla se sestavuje na dobu dvou až pěti let.

Sestavování rozpočtového výhledu:
Obce sestavují rozpočtový výhled podle §3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Není zde však obsažen žádný
konkrétní návod jak a v jaké struktuře rozpočtový výhled sestavovat. Zákon pouze stanoví,
že rozpočtový výhled je sestavován v menší míře podrobnosti než roční rozpočet a obsahuje
souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, zejména o dlouhodobých závazcích,
pohledávkách a finančních zdrojích.
Z výše uvedeného vyplývá, že rozpočtový výhled je pouze nástrojem pomocným
a měl by být v podstatě finančním zobrazením cílů rozvoje města.
Při sestavování rozpočtového výhledu na roky 2014 a 2015 se vychází především
z potřeb města, ale také z jeho finančních možností. V současné době nemá město úvěr a ani
v nejbližší době nepředpokládá řešit výdaje úvěrem.
Proto je nutné vycházet především z daňových výnosů podle rozpočtového určení
daní. Vlastní příjmy jsou především z pronájmů bytů, nebytových prostor a pozemků,
případně z prodeje majetku.
Město se bude zaměřovat především na údržbu městského majetku, budov a
komunikací. V běžných výdajích jsou zahrnuty i výdaje na opravy majetku, které by měly být
alespoň ve výši ročních odpisů dlouhodobého hmotného majetku. V rozpočtovém výhledu lze
jen odhadovat přijaté transfery (dotace) na konkrétní akce, skutečnost se může značně lišit,
neboť se nejedná o nárokovou složku.
Předpokládané příjmy a výdaje roku 2014 a 2015 jsou:
v tis. Kč
TEXT
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Příjmy celkem bez transferů
Přijaté transfery (dotace)
Příjmy celkem

2014
23 900
2 800
1 000
27 700
3 000
30 700

2015
23 000
3 000
800
26 800
3 500
30 300

Běžné výdaje
Opravy, údržba
Celkem běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem

23 000
4 000
27 000
3 700
30 700

23 000
3 300
26 300
4 000
30 300

0

0

Saldo příjmů a výdajů

V Dubé dne 11. 12. 2012
Mgr. Zdeňka Šepsová
starostka města Dubá
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