
 

 

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU MĚSTA RYCHVALD                                               

NA ROK 2019 – 2023 

 

 
Střednědobý výhled rozpočtu (dále jen SVR) je pomocným nástrojem pro střednědobé 
finanční plánování rozvoje města a jeho hospodaření.  
Podle ustanovení § 3 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.                                                                           
SVR na rok 2019 až 2023 byl sestaven na základě analýzy hospodaření města v minulých 
letech a vychází ze současné úpravy zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů 
některých daní územním samosprávným celkům (daň z přidané hodnoty, daně z příjmů, daň 
z nemovitých věcí), kdy bylo přihlédnuto k predikci růstu daňových výnosů, především 
v důsledku novely zákona o rozpočtovém určení daní v roce 2013. 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 může být 
zaznamenána negativní změna zákona o rozpočtovém určení daní. 
 
SVR obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, 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). 
 
SVR zahrnuje všechny kategorie příjmů. Rozhodující položkou jsou příjmy daňové, které 
představují největší podíl rozpočtovaných příjmů města, a to je zejména daň z přidané 
hodnoty a daň z příjmů právnických osob. Jejich výše v jednotlivých letech je dána 
předpokladem MF ČR o objemu daňového inkasa a podílem dle rozpočtového určení daní. 
 
Pravidelným nedaňovým příjmem budou příjmy z pronájmu majetku města. Jedná se 
zejména o finanční plnění z již uzavřených nájemních smluv. Dále jsou to příjmy 
z poskytovaných služeb s pronájmem souvisejících, z úhrad dobývacího prostoru, ze sběru a 
svozu komunálního odpadu, EKO-KOMu, a.s., ze služeb poskytovaných městským úřadem, 
knihovnou, pečovatelskou službou.                                                                                                                       
 

Kapitálové příjmy souvisí s případným prodejem dlouhodobého majetku města, především 
prodej nepotřebných pozemků.  Tyto příjmy do SVR nejsou plánovány.                                                  
 
Mezi neinvestiční dotace je zařazena pouze očekávaná dotace ze státního rozpočtu na výkon 
státní správy. 



Město bude maximálně usilovat o získání investičních a neinvestičních dotací a transferů 
z národních a evropských zdrojů k realizaci plánovaných investičních i neinvestičních 
projektů. 
 

Financování zahrnuje finanční prostředky na běžných účtech z předchozích let a tak 
napomáhá doplnit příjmy na předpokládanou výši výdajů. 
 

 

Výše běžných výdajů vychází ze skutečností minulých rozpočtů, plně pokryjí veškeré závazky, 
vyplývající pro město ze zákona o obcích. Obsahem běžných výdajů jsou finanční prostředky 
na platy a ostatní platby za provedenou práci včetně zákonných odvodů, pojištění majetku, 
finanční prostředky na opravu a údržbu majetku města a veřejné zeleně, na zajištění 
pečovatelské služby, pohřebnictví, městské knihovny, kultury a sportu. Dalšími běžnými 
výdaji jsou dotace na činnost městské policie, na úhradu prokazatelné ztráty dopravcům při 
zajišťování dopravní obslužnosti, dotace poskytované různým spolkům a organizacím, 
tělovýchovným jednotám, neziskovým a podobným organizacím se sídlem i mimo město 
Rychvald. Součástí běžných výdajů jsou rovněž transfery příspěvkovým organizacím v podobě 
dotací na provoz. 
 
Kapitálové (investiční) výdaje jsou soustředěny do následujících oblastí: 
odkanalizování města, snížení energetické náročnosti a rekonstrukce prostor určených 
k podnikání čp. 404 a čp. 1221 (hasičský dům), snížení energetické náročnosti budovy 
městského úřadu a bytových domů čp. 1461, čp. 653,654,655,656, budování chodníků na ul. 
Orlovská, výstavba okružní křižovatky ul. Bohumínská - Rychvaldská - Hraniční + výstavba 
chodníků, využití území po bývalé mazutce, využití volného prostranství na sídlišti mezi 
mateřskou školou a zdravotním střediskem, vybudování parku pro volnočasovou aktivitu 
mládeže, výstavba nových bytových jednotek na pozemku p. č. 126/5. 
 
Střednědobý výhled města nastiňuje pouze předpokládaný vývoj příjmů a výdajů v letech 
2019 až 2023 a nestanovuje podrobné financování města v období, na které je sestavován. 
Město Rychvald nesplácí úvěry ani jiné finanční výpomoci a v následujících letech plánuje 
provádět investiční výstavbu prostřednictví dotací a vlastních zdrojů. 
 
 
 

           v tis. Kč 

 2019 2020 2021 2022 2023 

      

Třída 1 - Daňové příjmy 83 339 84 507 86 190 88 201 91 110 

Třída 2 - Nedaňové příjmy 14 900 14 987 15 020 15 000 14 970 

Třída 4 - Přijaté neinvestiční dotace 3 180 3 195 3 201 3 245 3 288 

Třída 4 - Přijaté investiční dotace 0 0 0 0 0 

Příjmy celkem 101 419 102 689 104 411 106 446 109 368 

      

Třída 5 - Běžné výdaje 81 700 82 762 83 839 84 929 86 033 

Třída 6 - Kapitálové výdaje 18 000 20 000 14 000 19 000  28 000 

Výdaje celkem 99 700 102 762 97 839 103 929 114 033 

      

Změna stavu prostředků na bankovních účtech - 1 719 73 - 6 572 - 2 517 4 665 

Třída 8 - Financování celkem - 1 719 73 - 6 572 - 2 517 4 665 

 


