OBEC LÍŠNÁ
Líšná č. 10, PSČ 751 15, p. Domaželice
Tel.: 605 536 490, 588 881 317

e-mail: ou@obeclisna.cz

Střednědobý výhled rozpočtu obce Líšná
nástroj střednědobého finančního plánování obce Líšná

Sestaven na období 2018 až 2022
Rozpočtový výhled je zpracován v souladu s § 3 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů ve znění platných předpisů.
Příjmová oblast
V příjmové oblasti se počítá v celém období se zachováním daňových i nedaňových příjmů ve výši
cca 4 000 000,- Kč. Je možné navýšení příjmů rozpočtu v budoucích obdobích z důvodu možných
příjmů přijatých z dotačních titulů.

Výdajová oblast
Z rozboru příjmů a výdajů v předchozích letech vyplývá, že po odpočtu pravidelných, nezbytných
opakujících se nákladů je možné v rozpočtu počítat s roční spotřebou finančních prostředků do
zásadních oprav spojených s rekonstrukcí či modernizací a do nových investic částku 1 000,- tis. Kč
za rok. Souběžné s tímto je však nutno průběžně a neustále udržovat obecní majetek – budovu MŠ,
budovu OÚ, areál Trávníky a veřejnou zeleň. Dále je nutno zajistit chod obce.

Do rozhodujících nezbytných, opakujících se nákladů patří zejména:
Paragr. č.:
2292
2321
3111
3631
3721
3722
3745
6112
6171

Název
Dopravní obslužnost
Odpadní vody
Předškolní zařízení
Veřejné osvětlení
Nebezpečné odpady
Komunální odpady
Vzhled a péče o zeleň
Odměny čl. zastupitelstva
Činnost místní správy
Ostatní, jinde neuvedené

Součet:
Investice a významné opravy
Celkem výdaje = příjmy

tis. Kč/rok
20
40
600
50
20
150
450
800
350
520
3 000
1 000
4 000

Výčet záměrů, vhodných k zahájení v plánovacím období
2018 – 2022
v tis. Kč.
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oprava komunikací v obci Líšná u Přerova
2 000 000,Oprava účelových komunikací v okolí obce
500 000,Opravy,modernizace, investice v MŠ
4 000 000,Úpravy a opravy mostů
2 100 000,Oprava budovy OÚ Líšná
4 000 000,Oprava zábradlí u Líštěnky
500 000,Areál Trávníky – multifunkční hřiště a jiná zařízení vhodná pro
volnočasový areál Trávníky, osvětlení, oplocení, opravy
a úpravy v objektu Ar. Trávníky , možná přístavba
1 500 000,Oprava propustku na polní cestě k hájence
300 000,Nová kanalizace na parcele č. 572
150 000,Inženýrské sítě – vodovod p.č. 572
300 000,Inženýrské sítě pro výstavbu RD v lokalitě Kouty a Zahrádky 2 000 000,Územní plán obce Líšná
500 000,Kanalizace a ČOV v Líšné
35 000 000,Komunikace do Karlovic, p.č. 1226/1 oprava
200 000,Líšenka – udržovací práce
2 000 000,Cyklostezka Líšná – Prusinovice
100 000,Údržba příkopů a odvodňovacích systémů okolo obce Líšná
100 000,Výsadba stromořadí, příp. sadů na obecních pozemcích, údržba
stávajících
150 000,Krizové řízení
200 000,Oprava kaple
200 000,Obnova komunální techniky
100 000,-

Celkem

55 900 000,-

Ačkoliv je výčet možných záměrů, vhodných k zahájení pro plánovací období 2018-2022 v celkové
výši 55 900 000,- Kč a vysoce převyšuje rozpočtové možnosti obce tohoto plánovacího období,
budou v každém rozpočtovém roku zohledněny rozpočtové možnosti obce a realizace jednotlivých
akcí bude plánována tak, aby rozpočet obce byl vyrovnaný, případně může být deficitní, ale krytý z
finančních prostředků minulých let nebo příjmy z poskytnutých dotací.
Jednotlivé investiční záměry budou realizovány postupně, s ohledem na možnost získání finančních
prostředků z různých dotačních titulů. Pakliže by tomu tak bylo, je možné realizovat
i některé jiné investiční záměry, v souladu s rozvojovým strategickým dokumentem obce –
Programem obnovy venkova Obce Líšná, a to za předpokladu, že příjmem dotačních financí dojde
k navýšení rozpočtu Obce.

Financování některých investičních akcí může být kryto finanční rezervou, kterou Obec Líšná v
současné době disponuje. Rezerva je vytvořena z předchozích účetních období, ve výši cca
3 500 000,-. Z toho 1 000 000,- již slouží jako financování schodku rozpočtu r. 2017.

Rozpočtový výhled r. 2018 - 2022

Rok
2018
2019
2020
2021
2022

Příjmy celkem
4 000 000,500 000 (fin.)
4 000 000,4 000 000,4 000 000,4 000 000,-

Výdaje celkem
4 500 000,4 000 000,4 000 000,4 000 000,4 000 000,-

Hana Jurčíková
starosta obce Líšná

V Líšné, 2.12.2017
Zpracoval: Hana Jurčíková

