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Střednědobý výhled rozpočtu městyse Stádlec (dále jen obec)  
na roky 2018 – 2019 

 
Střednědobý výhled rozpočtu se sestavuje v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb.  
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Je zpracován k zajištění 
stability potřeb a hospodaření obce, je pomocným nástrojem pro rozhodování orgánů obce. 
Slouží pro střednědobé finanční plánování rozvoje hospodaření obce. Obsahuje základní údaje 
o příjmech a výdajích, zejména o dlouhodobých závazcích a pohledávkách, o finančních 
zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů. 

Střednědobý výhled rozpočtu je sestavován vždy na dva roky následujících po roce, na který 
se sestavuje roční rozpočet. 

Základem pro sestavení Střednědobého výhledu rozpočtu je poslední ukončený hospodářský 
rok obce a jeho předpokládaná skutečnost a závazky vyplývající ze smluvních vztahů. 

Příjmy  
Střednědobý výhled 

rozpočtu  
r. 2018 

Střednědobý výhled 
rozpočtu 
r. 2019 

Třída 1 – daně, poplatky, převody     8 700 000 8 800 000 

Třída 2 – příjmy z nájmů, lesního 
hospodářství, z vlastní činnosti                    

4 100 000 4 150 000 

Třída 3 – prodej majetku 0 0 

Třída 4 – dotace, příspěvky na státní 
správu 

1 350 000 410 000 

Financování (z úspor minulých let) 2 000 000 1 950 000 

Příjmy celkem       16 150 000 15 310 000 

 

Výdaje 
Střednědobý výhled 

rozpočtu  
r. 2018 

Střednědobý výhled 
rozpočtu 
r. 2019 

Třída 5 – běžné (neinvest.) výdaje 11 660 000 12 500 000 

Třída 6 – kapitálové výdaje 4 490 000 2 810 000 

Třída 8 – úvěry, splátky 0 0 

Výdaje celkem 16 150 000 15 310 000 
    



K o m e n t á ř 

•                  předpokládá se zvýšení výdajů z důvodu legislativních úprav v oblasti platů, 
zvyšování cen energií a nákladů na likvidaci odpadů. Současně se předpokládá mírný nárůst 
daňových příjmů.   

 •                  v roce 2018 se předpokládá realizace plynofikace budovy restaurace, zateplení 
budovy mateřské školy – podána žádost o dotaci, dokončení rekonstrukce hasičské zbrojnice 
ve Stádlci, opravy kanalizace a drobných sakrálních staveb. V Třídě 5 – běžné výdaje je 
zahrnut neinvestiční příspěvek zřizované příspěvkové organizaci – ZŠ a MŠ Stádlec. 

 •                  v roce 2019 se předpokládá dokončení přípravy území pro výstavbu, pokračování 
v opravách kanalizace, opravy místních komunikací a veřejného osvětlení a dokončení 
realizace sportovně relaxační zóny naproti hřišti pod Hájky. V Třídě 5 – běžné výdaje je 
zahrnut neinvestiční příspěvek zřizované příspěvkové organizaci – ZŠ a MŠ Stádlec. 

•                  ve střednědobém výhledu rozpočtu se předpokládá čerpání finančních prostředků 
z úspor minulých let.  

  

Příloha: Tabulka „Předpokládaná výše nákladů na investiční akce a opravy v letech 2018  
a 2019“ 

 
Zpracovala: Mgr. Alena Kršková, správce rozpočtu 
 
 
Střednědobý výhled rozpočtu schválilo zastupitelstvo obce na svém 14. zasedání dne 22. 2. 
2017 pod číslem usnesení: 201/14. 

 

 

 

 

 



Příloha ke Střednědobému výhledu rozpočtu na roky 2018 a 2019 

 

Předpokládaná výše nákladů na investiční akce a opravy v letech 2018 a 2019 

Rok 2018 Rok 2019 
 Akce Investice Opravy Investice Opravy 
Vodovod Křída pojekt. dokumentace 50 000,00 Kč    
Vodovod Slavňovice, Hájky projekt. dokumentace   50 000,00 Kč  

ČOV studie Staré Sedlo 40 000,00 Kč    
ČOV studie Slavňovice, Hájky   60 000,00 Kč  
Opravy   - Veřejné osvětlení    250 000,00 Kč 
               -  Drobné sakrální  stavby  100 000,00 Kč   
               - Kanalizace v obcích  250 000,00 Kč  250 000,00 Kč 
               - Místní komunikace v obcích    1 000 000,00 Kč 

Realizace místa pro výstavbu RD   2 000 000,00 Kč  
Dokončení rekonstrukce požární zbrojnice SDH Stádlec 200 000,00 Kč    
Plynofikace restaurace 400 000,00 Kč    
Zateplení MŠ a výměna oken 3 800 000,00 Kč    

Realizace sportovně relaxační zóny u hřiště   700 000,00 Kč  

 Celkem 4 490 000,00 Kč 350 000,00 Kč 2 810 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč 

 


