Schválený aktualizovaný střednědobý výhled rozpočtu obce Myslkovice
na rok 2022- 2024
PŘIJMY
třída název
1
2
3
4

2022

Daňové přijmy
Nedaňové přijmy
Kapitálové přijmy
Přijaté transfery

Přijmy celkem
VÝDEJ
třída název
5 Běžné výdaje
6 Kapitálové výdaje
Výdej celkem

2023
5 940 000,00
350 000,00
6 000,00
1 600 000,00

6 050 000,00
380 000,00
10 000,00
5 400 000,00

13 651 300,00

7 896 000,00

11 840 000,00

2022
8 435 000,00
1 415 000,00

2023
13 116 000,00
1 500 000,00

9 850 000,00
3 801 300,00

14 616 000,00
-6 720 000,00

FINANCOVÁNÍ
pol. název.položky
2022
2023
8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech
Financování celkem

3 801 300,00

SALDO PŘIJMŮ A VÝDAJŮ
Saldo přijmů a výdajů

2024

5 800 000,00
400 000,00
4 000,00
7 447 300,00

2022
3 801 300,00

2024
28 000 000,00
1 600 000,00
29 600 000,00
-17 760 000,00
2024

-6 720 000,00
2023

-17 760 000,00
2024

6 720 000,00

17 760 000,00

Roční rozpočet obce vychází z rozpočtového výhledu obce a na základě údajů z rozpisu platného státního rozpočtu.
Výsledky hospodaření - rozpočtový výhled plánován jako schodkový,nutná revitalizace zeleně; oprava budovy Lihovar;oprava komunikace a různé opravy zámku
Obec Myslkovice při takto sestaveném rozpočtovém výhledu bude do r.2024 převádět finance ze zdrojů minulých let na pokrytí případné
ztráty v rozpočtovém hospodaření tak, aby bylo její hospodaření v plusové hodnotě.
Povinnou součástí rozp.výhledu a rozpočtu je dle §6, Zák.č.250/2000 Sb.i tvorba a použití Fondu na obnovu spolup.vodohosp.majetku,statut fondu schválen v 12/2020.
Tvorba-příjmy fondu jsou tvořeny přijatými fin.prostředky za úhr.nájemného od fy Čevak a.s.(236 0140 PAR/POL 2310/2132)
Čerpání-výdej fondu pro r.2021-2024 na opravy vodohosp.majetku je plánován,vyžádal si to aktuální stav-akce-Oprava vodov.
z fondu na opravu spol.vodohosp.majetku a to v plánované výši-úhradě podílu na spol.akci na zákl.přijaté faktury na opravy od smluvního dodavatele.
Čerpání zohledněno na pol.2310/5171 výd.stránky rozpočtu u účtu 236 0140-fond na opravu spol.vovohosp.majetku ve výši 105 000,-

Povinnou součástí rozp.výhledu a rozpočtu je dle §6, Zák.č.250/2000 Sb.i tvorba a použití Fondu na obnovu vodohosp.majetku obce,statut fondu schválen v 12/2020.
Tvorba-příjmy fondu jsou tvořeny přij.fin.prostředky za úhr.nájmu od fy Čevak a.s.(PAR/POL 2310/2132)
a převod z BÚ obce do fondu na zákl.rozhodnutí ZO ( POL 6330/4134) a to ve výši 50 000,- ročně.
Čerpání-výdej fondu pro r.2021-2024 na opravy vodohosp.majetku není plánován,vyžádá-li si to aktuální stav,bude provedeno zařazení akce do rozpočtu
v průběhu běžného účetního období,po schválení v ZO na základě návrhu na čerpání prostředků fondu.

Při plnění a realizaci veškerých plánovaných investičních a neinvestičních akcí bude výsledek hospodaření ovlivněn případnými přidělenými
dotacemi a dary.( Příp.žádosti na dotace r.2021-2024)
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