
 

 

Rozpočtový výhled na rok 2014 – 2018 

 
Rozpočtový výhled je pomocným nástrojem sloužícím pro střednědobé finanční plánování 
hospodaření územního samosprávného celku. 
Podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je sestavován na období 2 až 5 let následujících po 
roce, na který se sestavuje roční rozpočet. Rozpočtový výhled na rok 2014 až 2018 byl 
sestaven na základě analýzy hospodaření města v minulých letech, vychází se současné 
daňové úpravy a využívá předpokládané trendy k odhadu ekonomické situace města na 
následujících pět let. Tento odhad bude v jednotlivých letech rozpracován v návrhu rozpočtu 
na daný kalendářní rok. 
Rozpočtový výhled obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích města, zejména 
o dlouhodobých závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě 
realizovaných záměrů. Je sestaven tak, aby se celkové finanční potřeby (výdaje) rovnaly 
celkovým finančním zdrojům (příjmy, financování). 
Při tvorbě rozpočtového výhledu bylo taktéž přihlédnuto k predikci růstu daňových výnosů. 
Odhad očekávaného inkasa jednotlivých daňových příjmů, a to zejména objemově významné 
daně z přidané hodnoty, je vždy spojen s určitou mírou rizika nepřesnosti včetně skutečnosti, 
že došlo ke změně zákona o rozpočtovém určení daní. 
Pravidelným nedaňovým příjmem jsou příjmy z pronájmu majetku města, z úhrad 
dobývacího prostoru, z poskytovaných služeb. Případný prodej nemovitostí patří mezi příjmy 
kapitálové. Do rozpočtového výhledu je zařazena očekávaná dotace ze státního rozpočtu na 
výkon státní správy a školství. Její výše je odvozena od skutečnosti roku 2012. 
Město bude maximálně usilovat o finanční podporu ve smyslu dotací z evropských a státních 
fondů, z ministerstev ČR k realizaci plánovaných investičních projektů. 
 
Náklady v oblasti běžných výdajů vycházejí z minulých rozpočtů, plně pokryjí veškeré 
závazky, vyplývající pro město ze zákona, jako je například správa bytového hospodářství, 
péče o životní prostředí, zajištění pečovatelské služby, pohřebnictví, financování školství, 
kultury a sportu. Dalšími náklady jsou dotace, poskytované na činnost městské policie a 
sboru dobrovolných hasičů, na provoz veřejné silniční dopravy a dotace poskytované církvím, 
tělovýchovným jednotám, neziskovým a podobným organizacím se sídlem ve městě 
Rychvald i mimo jeho území. 
 
Kapitálové (investiční) výdaje jsou soustředěny do následujících oblastí: 
Kanalizace města, rekonstrukce veřejného osvětlení, pohřebiště, čističky odpadních vod                   
a vodních toků, nové dopravní značení, pozemní komunikace, vybudování tržnice, likvidace 
staré kotelny na sídlišti, úprava parčíku v centru města, rekonstrukce výtahu, 
elektroinstalace a zateplení v bytových domech. Ve školství se plánuje výměna oken                         
a zateplení Mateřské školy na sídlišti, oprava střechy, výměna oken  a zateplení Mateřské 
školy Václav. 
 
Případné pohledávky mohou být na nájemném u bytů a nebytových prostor, u místních 
poplatků, likvidace odpadů, u půjček a splátek (půjčky, pozemky). 
Závazky ke dni sestavování rozpočtového výhledu na roky 2014 až 2018 neevidujeme. 
 



      

      
    v tis. Kč                               

 

                                                     Rok       

Znak řádku                                                                                       2014           2015           2016                2017              2018 

 

A Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1. 20 000 21 400 23 500 25 800 27 500 

P1 Třída 1 Daňové příjmy 64 900 66 000 67 500 68 000 68 500 

P2 Třída 2 Nedaňové příjmy 13 300 13 300 13 300 13 300 13 300 

P3 Třída 3 Kapitálové příjmy 100 0 0 0 0 

P4 Třída 4 Přijaté dotace 3 100 3 000 3 000 3 000 3 000 

P   Příjmy celkem 81 400 82 300 83 800 84 300 84 800 

V1 Třída 5 Neinvestiční výdaje 65 000 65 200 66 000 66 600 67 300 

V2 Třída 6 Kapitálové výdaje 15 000 15 000 15 500 16 000 17 000 

V   Výdaje celkem 80 000 80 200 81 500 82 600 84 300 

F Třída 8 Změna stavu na bankovních účtech 0 0 0 0 0 

    Financování 0 0 0 0 0 

B P-V Hotovost běžného roku 1 400 2 100 2 300 1 700 500 

C A+B Hotovost na konci roku 21 400 23 500 25 800 27 500 2 800 

 


