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Střednědobý výhled rozpočtu obce Tovéř 2019-2021
Stávající „Střednědobý výhledu rozpočtu obce Tovéř 2018-2021“ ze dne 24.1.2018 byl
aktualizován jako Střednědobý výhled rozpočtu obce Tovéř 2019-2021
a schválen na 4. zasedání zastupitelstva obce Tovéř, dne 31.1.2019, po předchozím
zveřejnění na úřední desce jako Návrh aktualizace Střednědobého výhledu rozpočtu obce
Tovéř 2019-2021 dne 11.1.2019.
Střednědobý výhled rozpočtu, dříve zvaný Rozpočtový výhled se řídí dle zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je pro všechny územně samosprávné
celky povinnou součástí rozpočtového hospodaření.

Střednědobý výhled rozpočtu obce Tovéř 2019-2021
Tabulka
údaje v tis. Kč

TŘÍDA 1
TŘÍDA 2
TŘÍDA 3

DAŇOVÉ PŘÍJMY
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

TŘÍDA 4

PŘIJATÉ DOTACE
PŘÍJMY CELKEM

TŘÍDA 5
TŘÍDA 6

BĚŽNÉ VÝDAJE
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
VÝDAJE CELKEM
PŘÍJMYZ FINANCOVÁNÍ
ZAPOJENÍ ZŮSTATKU
LOŇSKÉHO ROKU
VÝDAJE Z FINANCOVÁNÍ
SPLÁTKA
KRÁTKODOBÝCH ÚVĚRŮ
SPLÁTKA
DLOUHODOBÝCH ÚVĚRŮ

2019

2020

2021

7352
1920
470
0
9742

7500
2200
470
0
10170

7800
2300
0
7000 *
17100

9288
3304
12592

8700
2000
10700

8800
9000**
17800

5651

2551

1751

***

PŘÍJMY CELKEM
VÝDAJE CELKEM
ROZDÍL +/-

250

250

50

15393
12842
+2551

12721
10950
+1771

18851
17850
+1001

*Projekt Revitalizace návsi lze řešit pouze za předpokladu kladně schválené dotace, odhad
poskytnuté dotace
** Odhad kapitálových výdajů na projekt Revitalizace návsi
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***Krátkodobý úvěr k překlenutí doby mezi realizací stavby Revitalizace návsi a jejího
řádné proplacení a fyzickému přijetí schválené dotace od vhodných dotačních titulů, údaje
nejsou známi

Přehled úvěrů:
Úvěr dlouhodobý, vedený u KB a.s., smlouva ze19.12.2000, ve výši 4 000 000 Kč na zajištění
financování výstavby bytového domu č.p.171, splacen v r. 3/2021
Přehled plánu investic a oprav:

2019

Rekonstrukce místních komunikací Za Humny, investice 2 mil Kč
Oprava fasády KD Tovéř- náklady odhad do 500 000 Kč
Posílení obecní techniky náklad odhad do 400 000 Kč
Péče o zeleň- včetně výsadby náklady nejsou vyčísleny
Péče o kulturní památky- náklady nejsou vyčísleny

2020- 21

Revitalizace návsi- odhad nákladů 9 mil. Kč.
Výstavba vodovodního řadu Za Humny - odhad 2 mil. Kč
Chodník Tovéř – Samotišky- projektová dokumentace, stavební povolení
Výstavba podzemních kontejnerů na separovaný odpad- náklady
nejsou vyčísleny
Pokračující oprava kulturního domu - náklady nejsou vyčísleny
Příprava dokumentace cyklostezka Tovéř- Chválkovice-náklady nejsou
vyčísleny
Zajištění bydlení pro lidi v nouzi- náklady nejsou vyčísleny
Vybudování zpomalovacího ostrůvku - náklady nejsou vyčísleny, oddělený
stavební projekt od Revitalizace návsi, náklady 2,5 mil. Kč
Výstavba workoutového hřiště - náklady nejsou vyčísleny
Péče o zeleň- včetně výsadby náklady nejsou vyčísleny

Související strategický dokument -Program rozvoje obce Tovéř na období 2017-2023.
V plánovaném období je počítáno s investicemi obce dle schváleného dokumentu –
„Program rozvoje obce Tovéř na období 2017-2023“, v celkovém objemu cca. 28 mil Kč,
obec Tovéř počítá v tomto období s investicemi ve vlastní režii ve výši cca. 17,5 mil. Kč.
Rozdíl cca. 10 mil. Kč mezi těmito částkami chce obec získat ve formě dotací.
V Tovéři 31.1.2019
Miroslav Majer
Starosta obce
Vyvěšeno na úřední desce: 1.2.2019

Digitálně
podepsal
Miroslav
Majer

Sejmuto z úřední desky:
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