
OBEC Modřovice, IČ: 00872875, Modřovice č. 10, PSČ: 262 42

SCHVÁLENÝ STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED 

ROZPOČTU OBCE Modřovice

předpoklad finančního vývoje                                                  

na roky  2022, 2023 

(v tis. Kč)



2022 2023

3800,00 3123,00
Třída 1 daňové příjmy 1100,00 1150,00

Třída 2 nedaňové příjmy 70,00 60,00

Třída 3 kapitálové příjmy 0,00 0,00

Třída 4 přijaté dotace 55,00 53,00

z toho: dotace na výkon státní správy 55,00 55,00

0,00

1225,00 1263,00

Třída 5 běžné (neinvestiční) výdaje 1632,00 1657,00

z toho: Lesní hospodářství, pěst. činnost 25,00 25,00

            Silnice 50,00 40,00

            Vnitřní obchod 2,00 2,00

            Pitná voda 720,00 840,00

            Čistička odpadních vod 100,00 100,00

            Vodní díla v zem. krajině 100,00 0,00

            Mateřská škola 20,00 20,00

            Kultura 15,00 15,00

            Sport 30,00 30,00

            Územní rozvoj 15,00 20,00

            Odpadové hospodářství 60,00 70,00

            Péče o veřejnou zeleň 35,00 35,00

            Požární ochrana 20,00 20,00

            Zastupitelstvo obce 250,00 250,00

            Státní správa 170,00 170,00

            Pojištění, platby daní SR 20,00 20,00

Třída 6 kapitálové (investiční) výdaje 270,00 170,00

z toho: nákup pozemků 80,00 0,00

            Investice do vodovodu 50,00 30,00

            DČOV 60,00 60,00

            ostatní - nedokončené projekty 50,00 50,00

            hřiště 30,00 30,00

1902,00 1827,00

Příjmy z financování

úvěry dlouhodobé - 8123 0,00 0,00

Příjem z financování celkem 0,00 0,00

splátka jistiny dlouhodobých úvěrů 8124 0,00 0,00

Výdaje z financování celkem 0,00 0,00

-677,00 -564,00

3123,00 2559,00

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED 

ROZPOČTU                                                                                                 

Konečný stav peněžních prostředků k k 31.12.

v tis. Kč

ROK

Výdaje z financování

Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1.

Příjmy celkem 

Výdaje celkem 

FINANCOVÁNÍ 



Mimo tyto plánované záměry bude možné v průběhu celého výhledového 

období realizovat další potřebné akce, zejména na zajištění plynulého chodu 

obce nebo výdaje z důvodu odvrácení havarijního stavu, případně změnit výši 

čerpání výdajů v daném období, vždy v souladu se schváleným rozpočtem na 

příslušný kalendářní rok. 

………………………………………………………………………….

Petr Teska - starosta obce

Návrh vyvěšen: 16. 11. 2020

Návrh sejmut: 11.12.2020 

Vyvěšeno na elektronické úřední desce: 11.12.2020

Sejmuto z elektronické úřední desky: dnem schválení nového střednědobého výhledu

V důsledku koronavirové krize a souvisejícího poklesu ekonomiky lze 

předpokládat snížení příjmů ze sdílených daní v budoucích letech. 

Významnou část běžných výdajů obce tvoří mandatorní výdaje, které obec 

musí uhradit vždy. Jedná se o výdaje na zabezpečení základních činností, 

které jsou obci uloženy právními předpisy. V SRV je počítáno i s rezervami na 

případná další krizová opatření.  

Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu byl projednán zastupitelstvem obce 

Modřovice dne: 9.12.2020     , usnesení č. 5 /2020

Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu na období 2022 - 2023 byl sestaven 

na základě předpokládaných příjmů a výdajů a na základě dlouhodobě 

realizovaných záměrů na toto období. Při sestavování střednědobého výhledu 

se vycházelo z výsledků hospodaření v minulých letech.


