Stiedn6dob'i vrihled rozpoitu na l6ta 20L9

pRfuvrv

20L9

daiove pirjmy

- }OZL
202t

2020

3 500,00

3 600,00

3 600,00

nedariov6 pirjmy

500,00

500,00

500,00

kapitdlov6 piijmy

100,00

5,00

5,00

piijate dotace

9 500,00

300,00

550,00

piijat6 0vdry a p0jdky

5 500,00

0,00

0.00

piijmy celkem

19100,00

4 405,00

4 655,00

VYDAJE

20L9

b6in6 vVdaie

2020

2021.

3 500,00

3 550,00

3 550,00

10 000,00

500,00

500,00

5 656,00

550,00

5s0,00

1,40,00

80,00

75,00

19 296,00

4 680,00

4 675,00

financovdni

196,00

275,40

20,OO

piebytek/schodek

196.00

275.O0

20,00

kapitdlov6 vVdaie
spldtky rivdr0 a p0jdek
0roky z riv6ru
v'fdaje celkem

(v tisfcich Kd)

Piijmy jsou sestaveny podle soudasnd platn6 struktury financovdnf veiejnrich rozpodtri.
U iSdku daiov6 piijmy je poditdno s pfijmy z dani, kter6 jsou obci poskytovdny a u iddku nedaiov6

piUmy je poditdno s piijmy z prondjmu obecnich prostor (ndjenrni byty)
z poskytovdni sluZeb a vlirobkri a dalSich.

a obecnfch

pozemk0,

U iildku piijat6 dotace se zahrnuji v5echny piedpoklddan6 dotace, kte16 budou obci poskytnuty
(v6t5inou se jednd o dotace z Ufadu prdce na pracovniky VPP, d6le krajsk6 dotace), vdetnd pifspdvku
ze SR na sprdvu.
Fina ncovd n i za h rnuje c(lend vytvd

ien6 piebytky rozpodtu.

V'idaje jsou sestaveny na ziikladd potieb financovdni provozu obce v jednotlivrich letech. BdZn6
v'idaje byly stanoveny s ohledem na rozpodtov6 vridaje minulrich let a zahrnuji pravidelnd se opakuj(ci
v'idaje (energie, bdine opravy a (drZby, provoz obecniho 0iadu, 0prava a ridrZba veiejn6 zelen6,
platy, odmdny atd.).

Kapitiilove vfdaje jsou tvoieny finandnim zristatkem rozpodtu po rihradd bdZnrich vridajri na provoz
obce. Kapit6lov6 vfdaje lze pouZ[t na investice, piipadn6 opravy a ridrZbu ohecn[ho majetku vdtSfho
rozsa h u.

V roce 2017 obec Ddtkovice realizovala akci ,,odkanalizovdni obce D6tkovice

- rekonstrukce stdvajic(
kanalizace", Obec Ddtkovice obdriela dotaci ve vf5i 80 % uznatelnfch niiklad0 zMZE a dotaci
z Jihomoravskeho kraje. Zbylou ddst obec hradila prostiednictvim 0vdru, kteni byl v roce 2OI7 vzatve
vliSi 2'700.000,- Kd na dobu 15 let. Dlouhodobf riv6r se zadne spldcet od ledna 2018 a posledni
splStka je splatnd dne 31.12.2032. Jednotliv6 spldtky dinidiistku 15.000,-- Kd, coi je 180.000,-- Kt za
rok.
Vri5e uvedend akce bude piedchdzet rozsdhl6 rekonstrukci hlavni komunikace vedouci pies obec,

kterou bude financovat Jihomoravskri kraj, Pii t6to rekonstrukci se poditii s vybudovdnim novfch
chodnfkfr vedoucich pies celou obec. Soudasn6 s tdmito akcemi by se m6la uskutednit rekonstrukce
el' vedeniv naSi obci, na kterou jiZ v soudasne dob6 E.ON zpracovdvii projekt. po dohodd se zdstupci
E.ONu by bylo nejlepSityto akce (vybudovdnichodnik0 a poloZeniel. vedenido zem6)sladit, abyobci
vznikly co nejmenSi niiklady. JelikoZ jsou obd akce finandnd velmi ndrodn6, bude obec zkouSet iddat
piisluSn6 instituce o poskytnuti dotadnich piispdvk0, dofinancovani vf5e uvedenrich akci bude obec
ie5it prostiednictvim 0v6ru. Tyto dotace, dvdr i v'idaje na akce jsou zahrnuty v roce 2OIg - 2O2L

Diile bude obec Ddtkovice v roce 2OL8 budovat suchri poldr, na kterri ziskala ze Stdtniho fondu
Zivotniho prostiedi dotaci na ,,Protipovodfiov6 opatfeni v obci D6tkovice", Tato akce je vydislena
v ddstce cca 12. mil., kdy vzala obec dlouhodob'i rivdr na dofinancovdn( akce ve vri5i 2.3OO.OOO,- Kd,
s jehoi spldtkou je ve v'i hledu take poditdno. Uv6r se zadne spldcet od 31.1.2019, je vzat na dobu 15ti

let, tzn. Ze posledni spldtka bude splacena 31..1.2.2032. Jednotliv6 spldtky dinf ddstku 13.691,-coi je 1,64.292,-- Kt za rok.
V rozpodtovem vfhledu

Kd,

je diile kalkulovdno s v'idaji na spldtku riv6ru a 0rok& z riv6ru, poiizen6ho

v roce 2013 na akci ,,Rekonstrukce mistnich komunikaci a parkov6 0pravy v D6tkovicich". 0v6r je
dlouhodobf, ve vriSi 1 700 000,-- Kd a bude spldcen do 20. 7.2OIg, coZ je posledni spldtka. Jednotlive
spldtkydiniddstku 23.700,-- Kd, co: je284.400,--K(.za rok. prvnlspldtka byla odedtena2o.8.2013.
V Ddtkovicich dne 30. 11,.2017

itt
Jan Vrdna -

Zdznam zveiejnhni na fyzick6 a elektronick6 riiedni desce obce D6tkovice.

Vyvd5eno:

15. 01

.2018

Snato:

Ndvrh stiednddob6ho vlihledu rozpodtu obce D6tkovice na rok 2O1B byl schvdlen
Zastupitelstvem obce D6tkovice na schfrzi zastupitelstva obce e. 912Afi dne 18. 12. 2017
usnesenim 6,.712017.

t
Jan Vrdna
starosta obce D6tkovice

