Rozpočtový výhled obce Chrást
na rok 2016-2019
Obec navrhuje rozpočtový výhled v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Při tvorbě rozpočtového výhledu je
brán zřetel na schopnost obce realizovat své rozvojové záměry s ohledem na přiměřenou míru
zadlužení. Rozpočtový výhled obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích obce,
dlouhodobých pohledávkách a závazcích, finančních zdrojích a potřebách dlouhodobých záměrů.
Aby obec mohla zajistit své běžné výdaje, kapitálové výdaje, splátky úvěrů přijatých v předchozích
letech (dofinancování stavby Čistá Berounka II. etapa - rozšíření ČOV Vilov a oprava mostu na
Benátkách), musí roční vývoj provozního salda (rozdíl běžných příjmů a běžných výdajů) výrazně
převyšovat objem splátek úvěrů.
Podklady pro zpracování rozpočtového výhledu:
Rozpočtový výhled (příloha č. 1) vychází ze schváleného rozpočtu na rok 2015.
 Plán investic 2016-2019 (příloha č. 2)
 Plán splátek stávajících úvěrů do r. 2021 (příloha č. 3)
 Financování plánovaných staveb (příloha č. 4)
 Plán splátek úroků z přijatých úvěrřů (příloha č. 5)
Rozvojové záměry obce:
 Z důvodu špatného stavu místních komunikací budou v průběhu roku 2016-2019 prováděny
stavební úpravy MK v ul. U Školky a opravy MK Úzká na kterou bude obec zkoušet žádat
o dotaci.
 Realizace průtahu obcí bude z důvodu velké finanční náročnosti posunuta až do roku 2019,
rovněž bude přesunuta i přeložka veřejného osvětlení v této lokalitě. S výstavba nového
mostu na Benátkách se počítá až v souvislosti s rozvojem lokality Benátky II., kdy nebude
vyhovovat dosavadní řešení jednoproudové komunikace přes most. Zatím však není ve
výhledu řešeno.
 S největším objemem prostředků je nutno počítat na dokanalizování obce, kdy bude nutno
investovat v období roku 2017-2027 cca 25 mil. Kč. Bude se projednávat případná přijatá
dotace a obec od r.2015 tvoří roční rezervu ve výši 1 040 tisíc. V roce 2016 se bude
provádět větší oprava kanalizace Úzká na kterou obec bude žádat o případnou dotaci.
 V současné době je zpracováván záměr na rekonstrukci Lidového domu z důvodu možnosti
využití části prostor základní uměleckou školou a rekonstrukce celého areálu stadionu
včetně tribuny, s přístavbou sociálek na tenisových kurtech.
Akce, u kterých se předpokládá čerpání dotace, nebudou zahájeny v případě, že obec dotace
neobdrží.
Současné přijaté úvěry budou splaceny v roce 2020-2021 a zbývající splátky budou financovány
z rozpočtových výdajů.
Tímto pozbývá platnosti rozpočtový výhled na rok 2016-2019 čj. 15/0481.
Přílohy:
1.
2.
3.
4.
5.

Tabulka rozpočtového výhledu na rok 2016-2019
Plán investic na rok 2019-2019
Plán splátek stávajících úvěrů
Financování plánovaných staveb
Plán splátek úroků

V Chrástu dne : 5. 12. 2015

Ladislav Bohuslav
starosta

