
 Rok 2022 v tis.Kč Rok 2023 v tis. Kč Rok 2024 v tis. Kč

25 035 24 170 23 570

z toho 1. daňové příjmy 16 810 16 500 16 000

2. nedaňové příjmy 5 255 5 000 4 900

3. kapitálové příjmy 170 170 170

4. transfery 2 800 2 500 2 500

30 294 29 000 28 500

z toho 5. běžné výdaje 23 097 22 000 21 500

6. kapitálové výdaje 7 197 7 000 7 000

-5 259 -4 830 -4 930

IV. Financování 

5259 4830 4930

Komentář:

Všechny výše uvedené částky jsou v tis. Kč. Rozpočtový výhled je odvozen od  "Upraveného  

rozpočtu za rok  2019 a 2020".

Stav na ZBÚ k  31.12.2020: 29 996 353,01

zapojení  pro rok 2021           -9 233 640,00

rezerva na ČOV                            -375 000,00

depozitní účet CP -343 272,34

Použitelný zůstatek  ZBÚ k 31.12.2020                           20 044 440,67

Předpokládané  rozpouštění  ZBÚ ve výhledu  2022-2024  je 15.019 tis. Kč, předpokládaný zůstatek 

na ZBÚ 5.025 tis. Kč.

Příjmy: Do výhledu na rok 2020-2022 je v příjmech počítáno s  dílčími daněmi, které zahrnují  

příspěvek na státní správu a další krajské dotace pro MŠ, ZŠ a JSDHO, dotace  z ÚP na  VPP, příjmy

 s dotačními tituly  z ministerstva životního prostředí,státní fond životního prostředí,  příjmy

správních poplatků, příjmy z místních poplatků, příjmy  za nájem bytových a nebytových prostor, 

atd..

Výdaje:  Jsou sestaveny na základě potřeb financování provozu obce  v jednotlivých létech.

Běžné výdaje byly stanoveny s ohledem na běžné výdaje minulých let a  zahrnují pravidelně 

se opakující výdaje (teplo, energie, voda, běžné opravy, platy.atd.).

Kapitálové výdaje  jsou rozpočtovány na financování obnovy náměstí obce Doubrava, 

odkanalizování středu obce,  rekonstrukce silnic, rekonstrukce 

bytů a veřejných budov, rekonstrukce vytápění budov v majetku obce Doubrava.

financování ze zůstatku na ZBÚ

    Obec Doubrava - střednědobý  rozpočtový výhled na 

 léta  2022 - 2023 - 2024

Příjmy a výdaje  rozpočtového  výhledu

I   Příjmy celkem

II. Výdaje celkem

III. Saldo : příjmy - výdaje



Zastupitelstvo obce Doubrava se rozhodlo pro stanovení  střednědobého rozpočtového výhledu 

na období 2022-2024, v souladu s ustanovením §3 z.č. 250/2000 Sb. o rozpočtových  pravidlech

územních  rozpočtů, v platném znění .

Zpracovala: Osvaldová Jana, účetní 

V Doubravě dne 18.3.2021

  



 





 





  


