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Komentář ke střednědobému výhledu rozpočtu
Při zpracování střednědobého výhledu rozpočtu Obce Dobroměřice na roky 2018 až 2021 byl
jako výchozí dokument požit Výpočet daňových příjmů obce + mnohaletá statistika,
zpracovaný Luďkem Tesařem - CITYFINANCE, odborníkem v problematice financování
měst a obcí. Dále bylo postupováno v souladu se schváleným Strategickým rozvojovým
dokumentem Obce Dobroměřice. V rámci kapitálových výdajů jsou navrženy nové investiční
akce v objemu, který dovolují disponibilní zdroje. Je nutné zdůraznit, že v každém ze
zmiňovaných roků je finanční zůstatek kladný.
Daňové příjmy – ve vývoji daňových příjmů je zohledněna novela RUD od r. 2018 (zvýšení
podílu obcí na DPH z 21,4 % na 23,58 % a posíleno kriterium počtu žáků ze 7 % na 9 %).
Nedaňové příjmy – meziroční nárůst předpokládáme na úrovni do 1 %. Nárůst bude
způsoben růstem ceny za odvoz a likvidaci komunálního odpadu a zvýšení počtu domácností,
které odpad likvidují. Jiné významnější faktory, které by mohly ovlivnit změnu nedaňových
příjmů, nepředpokládáme.
Kapitálové příjmy – v rozpočtovém výhledu nefigurují žádné kapitálové příjmy. Obec nemá
v úmyslu prodávat majetek, a proto takové příjmy neplánuje.
Dotace – dotace na přenesenou působnost OÚ předpokládáme bez zásadních změn. Další
neinvestiční dotace jsou plánovány bez meziročních nárůstů. U investičních dotací jsou
promítnuty pouze ty dotace, které jsou reálné.
Běžné výdaje – zohledňují nárůst mezd a platů, které se dají předpokládat, spolu s mírným
navýšením i ostatních výdajů.
Kapitálové výdaje – opakující se kapitálové výdaje jsou predikovány ve výších odrážejících
skutečný vývoj. Nové investiční akce jsou navrženy pouze v objemu, který umožňují
disponibilní zdroje. Prioritou je obnova komunikací, chodníků a ostatní záměry, vycházející
ze Strategického rozvojového dokumentu obce.
Financování – vzhledem k tomu, že obec není zatížena žádným úvěrem, pohledávky a
závazky jsou stabilní, lze očekávat přebytky a tedy kladné finanční zůstatky.

