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Střednědobý výhled svazku obcí na období 2019-2021
Rozpočtový výhled je dle ustanovení § 53 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů v platném znění, pomocným nástrojem územního samosprávného celku, který má sloužit především
pro střednědobé plánování. Rozpočtový výhled svazku obcí Šatavsko, je sestaven na 3 roky následující po roce,
na který se sestavuje roční rozpočet. V rozpočtovém výhledu jsou uváděny souhrnné základní údaje o příjmech
a výdajích, dále dlouhodobých závazcích a pohledávkách, finančních zdrojích a finančních potřebách na
dlouhodobě realizované záměry a připravované projekty.
(v tis. Kč)
2019
částka
7626
0
5200
1350
1076

2020
částka
6612
0
5200
1350
62

2021
částka
6862
0
5400
1400
62

6303
4600
1700
3

5700
4100
1600
0

6700
4900
1800
0

0

0

0

Saldo příjmů a výdajů:

1323

912

162

Financování:
Splátky úvěru
Zapojení zůstatku na bank.
účtu

-1323
-1011
-312

-912
-0
-912

-162
-0
-162

Příjmy celkem:
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy - stočné
Nedaňové příjmy - vodné
Přijaté transfery
Výdaje celkem:
Běžné výdaje stočné
Běžné výdaje – vodné
Splátky úroků
Investiční výdaje celkem:

Nedaňové příjmy – stočné obsahují předpokládaný výběr stočného, pro rok 2019, s předpokládanou cenou
38,50Kč/m3. Pro rok 2020 cena 41,- Kč/m3. Pro rok 2021 cena 41,- Kč/m3, vše bez DPH. Nedaňové příjmy
v oblasti vodného obsahují předpokládaný výběr poplatků za vodné s cenou 26,40,-Kč/m3. Konečná cena byla
kalkulována bez DPH 15%. Transfery přijaté pouze pro rok 2019, jsou součtem přijatých investičních a
neinvestičních transferů od členských obcí, mají pokrývat investiční výdaje (splátky jistiny úvěru) a neinvestiční
výdaje (splátky úroků z úvěru). Výdaje, stanovené pro rok 2019, jsou kalkulovány z výdajů roku 2017 a zvýšeny
o 1,6 % předpokládané inflace v roce 2019 a splátek úroků z úvěru, podle splátkového kalendáře. V kalkulaci
není započítána výše případných oprav většího rozsahu. Svazek obcí v roce 2016 refinancoval úvěr z České
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spořitelny, a.s. do Komerční banky, a.s. Tento úvěr bude splacen do roku 2019. V roce 2019 bude pouze jedna
poslední splátka ve výši 1.009.615,- Kč. Svazek obcí hradí obci Bratčice na základě smluvního vztahu ze dne
20.03.2017 podíl na účelně vynaložených nákladech na propojení vodovodních soustav, a to v roční splátce v
částce 175.523,- Kč, do roku 2036 včetně.

Vypracovala:
Ingrid Demková

Vyvěšeno v členských obcích na úřední a elektronické úřední desce:
Vyvěšeno na úřední a elektronické úřední desce svazku obcí:
Datum vyvěšení návrhu:
Šatavsko, svazek obcí 26.03.2018
Obec Bratčice
27.03.2018
Obec Ledce
27.03.2018
Obec Sobotovice
27.03.2018
Obec Syrovice
27.03.2018
Datum sejmutí návrhu:

13.04.2018

Schváleno členskou schůzí svazku obcí Šatavsko, dne: 12.04.2018

Jitka Rychnovská
předsedkyně představenstva
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