
 

Obec Světlá, Světlá 55, 679 63  Velké Opatovice, IČO: 00841846 

SCHVÁLENÝ STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 

                                                    r. 2021-2024                                         v tis. Kč 

 

Název 

 

r. 2021 

 

r. 2022 

 

r. 2023 

 

r. 2024 

PŘÍJMY  

 

    

Daňové (tř.1) 3.300 3.100 3.100 3.100 

Nedaňové (tř.2) 760 700 700 700 

Kapitálové (tř.3) 40 20 20 20 

Přijaté dotace (tř.4) 68 68 68 68 

Neinvestiční     

z toho – souhrnný 

dotační vztah 

68 68 68 68 

Příjmy celkem 4.168 3.888 3.888 3.888 

VÝDAJE     

Běžné (tř.5) – fixní 

částky 

1.560 1.268 1.808 1.888 

Běžné (tř.5) – 

jmenovité akce 

350 1.970 1.780 50 

Z toho – obnova 

obecního lesa 

300 0 1.700 0 

- oprava domu č.p. 38 0 1.500 0 0 

- oprava místních 

komunikací 

0 20 10 20 

- oprava stropu 

vodojemu 

0 450 0 0 

- pořízení techniky na 

údržbu zeleně 

50 0 70 30 

Kapitálové (tř.6) – 

fixní částky 

0 0 0 0 

Kapitálové (tř.6) – 

jmenovité akce 

4.000 650 300 1.950 

Z toho – vodní nádrž 2.500 0 0 0 

- chodník podél silniční 

komunikace 

0 650 0 0 

- úprava areálu pod 

lipami 

0 0 300 1.200 

- modernizace čistírny 0 0 0 600 



 

Komentář k rozpočtovému výhledu: 

Všechny výše uvedené částky jsou v tis. Kč. Rozpočtový výhled je odvozen od schváleného rozpočtu obce na r. 

2020. 

Příjmy jsou sestaveny podle současně platné struktury financování veřejných rozpočtů. 

Dotace zahrnují pouze příspěvky ze SR na správu. Kapitálové příjmy jsou tvořeny z příjmů z prodeje majetku 

obce. 

Výdaje jsou sestaveny na základě potřeb financování provozu obce v jednotlivých letech. 

Běžné výdaje fixní byly stanoveny s ohledem na rozpočtové výdaje minulých let a zahrnují pravidelně se 

opakující výdaje (energie, běžné opravy a údržby, platy, odměny ZO, DPP, DPČ atd.). 

Rezervy pro běžné i kapitálové výdaje - rozpočtové krytí pro akce, které se v době schvalování aktuálního 

střednědobého výhledu neplánovaly. 

 

Rozpočtový výhled zpracovaný dle §3 zák. č. 250/2000 Sb. je pomocný nástroj ÚSC pro střednědobé finanční 

plánování rozvoje hospodaření obce. 

 

Obec eviduje dlouhodobou pohledávku ve výši 15.535,-- Kč. Splatnost pohledávky – úhradu kupující provede 

před podpisem Kupní smlouvy a to na bankovní účet obce a prodávající podpisem pod touto Smlouvou potvrzuje 

přijetí druhé splátky na úhradu kupní ceny za pozemek p. č. 119/30  o celkové výměře 717 m2 v k.ú. Světlá. 

Pohledávka bude zaplacena pravděpodobně v průběhu roku 2022 dle podmínek uvedených ve smlouvě a to po 

udělání základové desky – stavba rodinného domu na výše uvedeném pozemku.  

 

 

Schváleno na zasedání Zastupitelstva Obce Světlá 7.9.2020. 

 

odpadních vod 

- pořízení technologie 

separace uranu z pitné 

vody 

1.500 0 0 0 

- pořízení techniky na 

údržbu zeleně 

0 0 0 150 

Rezerva pro běžné a 

kapitálové výdaje 

0 700 700 700 

Výdaje celkem 5.910 4.588 4.588 4.588 

Saldo -1.742 -700 -700 -700 

FINANCOVÁNÍ     

Financování (tř.8) 1.742 700 700 700 

-změna stavu peněz 

 (-přírůstek/+úbytek) 

1.742 700 700 700 

Plánovaný zůstatek 

peněz na ZBÚ 

7.700 8.100 8.500 8.700 


