N6vrh stiednEdob6ho vrihledu rozpoitu na l6ta 2OL9 - 2O2L

PRIJMY

dafiov6 piijmy

20t9

2020

2021.

3 s00,00

3 600,00

3 600,00

nedafiov6 piijmy

500,00

500,00

500,00

kapitdlov6 piijmy

100,00

5,00

5,00

piiiat6 dotace

9 500,00

300,00

550,00

piijate dvdry a p&jdky

s s00,00

0,00

0,00

piijmy celkem

19 100,00

4 405,00

4 655,00

vYoruE

20t9

bdin6 v,idaje

2020

202t

3 500,00

3 550,00

3 550,00

10 000,00

500,00

500,00

5 656,00

550,00

550,00

140,00

80,00

75,00

19 296,00

4 680,00

4675,OO

financovdni

196,00

275,00

20,00

piebvtek/schodek

195,00

275,OO

20,OO

kapitdlov6 vridaje
spldtkv riv6r0 a o0idek
0rokv z rlvdru
vridaje celkem

(v tisicich Kd)

Piijmy jsou sestaveny podle soudasn6 platn6 struktury financovdniveiejnlich rozpodt0.
U iddku dariove piijmy je poditdno s piijmy zdani, kter6 jsou obci poskytovdny a u iddku nedaiov6

je

pod(tdno s piijmy z pron6jmu obecn(ch prostor (ndjemni byty)
z poskytovdnisluZeb a vyirobk0 a dalSich.
piUmy

a obecnich

pozemk0,

U iddku piijat6 dotace se zahrnuji v5echny piedpoklddanti dotace, kte16 budou obci poskytnuty
(vdtSinou se jednd o dotace z Ufadu prdce na pracovniky VPP, ddle krajsk6 dotace), vdetnd piispdvku
ze SR na sprdvu.

Financovd ni

za

hrnuje cilend vytvd ien6 piebytky rozpodtu.

Vlidaje jsou sestaveny na zdklad6 potieb financovdni provozu obce v jednotliv'ich letech. BEZn6
v'idaje byly stanoveny s ohledem na rozpodtov6 v'idaje minulfch let a zahrnuji pravideln6 se opakujici
v'idaje (energie, bEZn6 opravy a UdrZby, provoz obecniho 0iadu, Uprava a ddrZba veiejn6 zelen6,
platy, odmdny atd.).

Kapitdlov6 vtidaje jsou tvoieny finandnlm zfistatkem rozpodtu po 0hradd b6Znrich v'idaj0 na provoz
obce. Kapitdlov6 vfdaje lze pouZit na investice, piipadn6 opravy a 0dribu obecniho majetku vdt$iho
rozsa

h

u.

V roce 2Ot7 obec Ddtkovice realizovala akci,,Odkanalizovdniobce D6tkovice

-

rekonstrukce stdvajici

kanalizace", Obec D6tkovice obdrZela dotaci ve v'i5i 80 % uznateln'ich ndklad0 zMZE a dotaci
zJihomoravsk6ho kraje. Zbylou ddst obec hradila prostiednictvim 0vdru, kteni bylv roce 2077 vzatve

vf5i 2.700.000,- Kd na dobu 15 let. Dlouhodob'i riv6r se zadne spldcet od ledna 2OL8 a posledni
spldtka je splatnd dne 31.12.2032, Jednotliv6 spldtky dini diistku 15.000,-- Kd, coZ je 18O.OOO,-- Kd za
rok.

Vli5e uvedend akce bude piedchdzet rozsdhl6 rekonstrukci hlavni komunikace vedouci pies obec,
kterou bude financovat Jihomoravsk'i kraj. Pii t6to rekonstrukci se poditd s vybudovdnim nov'ich
chodnik0 vedoucich pies celou obec. Soudasnd s tdmito akcemi by se m6la uskutednit rekonstrukce
el. vedeni v naSi obci, na kterou

jii

v soudasnd dobd E.ON zpracovdvd projekt. Po dohodd se zdstupci
E.ONu by bylo nejlep5ityto akce (vybudoviini chodnik0 a poloZeni el. vedenf do zem6) sladit, aby obci

vznikly co nejmenSi ndklady. JelikoZ jsou obd akce finandnd velmi ndrodn6, bude obec zkou5et Ziidat
pilsluSn6 instituce o poskytnuti dotadnich piisp6vk0, dofinancovani v'i5e uvedenfch akci bude obec
ieSit prostiednictvim 0v6ru. Tyto dotace, Uv6r i v'idaje na akce jsou zahrnuty v roce 2Ot9 - 202L.

D6le bude obec D6tkovice v roce 2018 budovat such'i poldr, na kteryi zlskala ze Stdtniho fondu
Zivotniho prostiedi dotaci na ,,Protipovodfiov6 opatieni v obci Ddtkovice". Tato akce je vydislena
v ddstce cca L2. mil., kdy vzala obec dlouhodob'f rjv6r na dofinancovdni akce ve vf5i 2.3OO.OOO,- Kd,
s jehoZ spldtkou je ve v'i hledu tak6 poditdno. Uvdr se zadne spldcet od 31.1-.20L9, je vzat na dobu 15ti

let, tzn. Ze posledni spliltka bude splacena 3L.12.2032. Jednotliv6 spldtky dini diistku l-3.691,-co? je 164.292,-- Kd za rok.

Kd,

je ddle kalkulovdno s v'idaji na spldtku 0vdru a 0rok0 z 0vEru, poiizeneho
v roce 20L3 na akci ,,Rekonstrukce mistnich komunikaci a parkov6 ripravy v Ddtkovicich". UvEr je
V rozpodtov6m v'ihledu

do 20. 7.2OL9, coZ je posledni splStka. Jednotliv6
je284.400,-coZ
Kdza rok. Prvnispldtka byla odedtena 20.8.2013.

dlouhodob'i, ve vri5i 1 700 000,--

spldtkydiniddstku 23.70O,-V D6tkovicich dne 30.

Kd,

Kd a bude spldcen

tL.20t7

VyvdSeno na fyzick6 a elektronick6 0fednidesce dne:

Sfiato z fyzick6 a elektronick6 0iednidesky dne:

30.

rt.2017

