
Důvodová zpráva k bodu 6 : Projednání a schválení Rozpočtu obce Spojil 
na rok 2020 a Střednědobého výhledu obce Spojil do roku 2023 – 
předkladatel starostka a předsedkyně finančního výboru 

 

 

Jednání FV s vedením obce byla svolána tak, aby byl včas připraven a vyvěšen na úřední 

desku obce Spojil rozpočtový výhled do roku 2023 a návrh rozpočtu obce Spojil pro rok 

2020, tedy zveřejněn min 15 dní před zastupitelstvem, které bylo plánováno v termínu 

20.11.2019 

Dostupné materiály pro tvorbu rozpočtu obce obdrželi členové finančního výboru od vedení 

obce v elektronické podobě předem. 

 

FV obce Spojil spolu se starostkou a místostarostou obce projednali plnění rozpočtu za období 

leden – září 19, plnění bylo porovnáno na základě Výkazu pro hodnocení rozpočtu ( tzv. FIN) 

za měsíc 9/2019 

FV shledal, že příjmy i výdaje jsou plněny dle schváleného rozpočtu a případné rozdíly jsou 

upravovány rozpočtovým opatřením. Za toto období byly vyhotoveny 4 rozpočtová opatření, 

( 2 v kompetenci ZoS, 2 v kompetenci starostky obce), kterými byly upraveny rozdíly od 

schváleného rozpočtu na rok 2019 jak na straně příjmů, tak na straně výdajů. 

 

Na základě dostupných informací byl navržen Střednědobý výhled rozpočtu obce Spojil do 

roku 2023.  

Ve střednědobém výhledu byly zohledněny předpokládané příjmy a výdaje obce tak, aby bylo 

možné po tuto dobu správně plánovat stálé výdaje obce a investice. 

Střednědobý výhled i návrh Rozpočtu obce byl zpracován na základě konzultací se správkyní 

rozpočtu a p.Lacušovou. 

 

Při tvorbě příjmové části rozpočtu pro rok  2020 vycházel FV z výše uvedeného plnění 

rozpočtovaných příjmů obce Spojil 2019 a z předpokládaných daňových příjmů obce 2020 z 

RUD, tyto částky byly členům FV prezentovány jako předpoklad. 

 

Při tvorbě a navržených úpravách výdajové části pro rok 2020 vycházel FV z výše uvedeného 

plnění rozpočtovaných výdajů obce Spojil 2019, dále z informací a návrhů úprav některých 

smluvních vztahů pro rok 2020 od starostky obce. 

 

K tvorbě návrhu střednědobého výhledu do r.2023 a návrhu rozpočtu obce Spojil pro rok 

2020 se finanční výbor sešel s vedením obce a správkyní rozpočtu na dvou pracovních  

schůzkách.   

Návrh obou dokumentů byl zpracován a vyvěšen na úřední desku obce Spojil 24.10.2019 

 

Upravené dokumenty ke schválení: ( viz materiály k bodu 6) 

 

Střednědobý výhled je upraven v položkách výdajů roku 2022 a 2023 tak, aby běžné výdaje 

obce nepřesahovaly celkové příjmy, o stejnou částku byly upraveny kapitálové výdaje.  

Do poznámky doporučil FV vysvětlit, že finanční prostředky na termínovaných vkladech ve 

výši 3mil Kč ( k 1.1.2020) nejsou ve střednědobém výhledu ve financích uvedeny, protože se 

nejedná o rozpočtové účty, ale finanční prostředky na nich uložené jsou ve výhledu postupně 

rozpouštěny od 1.1. 2021 po dobu tří let, a to ve výši 1mil Kč/ rok. 

 



Úpravy návrhu rozpočtu obce Spojil pro rok 2020 spočívají v jednotlivých úpravách příjmů 

a výdajů tak, že tam, kde návrh vychází z předpokladu a nyní je známa konkrétní částka, 

budou ve schvalovacím procesu tyto částky uvedeny v přesné výši.  

 

Konkrétně se jedná o tyto položky: 

Příjmy: 

Paragraf 0000 položka 4112 – Neinvestiční dotace na výkon státní správy 

navrhováno 90 000,-   

upraveno dle skutečnosti ( info z PK) na 116 300,-  

Výdaje  
Paragraf 3113 – Základní školy 

navrhováno 110 000,- upraveno dle skutečnosti na 108 900,- 

 

Vzhledem k tomu, že při úpravách vznikl přebytek finančních prostředků na straně výdajů ve 

výši 27 400,- byla úpravou návrhu navýšena částka výdajů na paragrafu 3635 Územní 

plánování z 50 000,- na 77 400,- 

Zdůvodnění: Vzhledem k tomu, že poslední Zpráva o uplatňování ÚP je z roku 2013 a MmP 

nemá doposud zpracované vyhodnocení, rozhodla starostka obce o zadání vypracování této 

Zprávy firmě Regio HK a z tohoto důvodu byla navýšena rozpočtovaná částka na územní 

plánování. 

 

Přijaté usnesení finančního výboru:  I/FV/11112019 : 

 Finanční výbor obce Spojil schvaluje svým usnesením změny v návrhu rozpočtu a 

rozpočtovém výhledu a schvaluje svým usnesením návrh Rozpočtu obce Spojil pro rok 2020 

jako schodkový s příjmy ve výši 7 094 300,- výdaji ve výši 11 693 300,- a financováním ve 

výši 4 559 000,- Kč 

 

Přijaté usnesení finančního výboru:  II/FV/10102019 

 Finanční výbor obce Spojil svým usnesením doporučuje zastupitelstvu obce Spojil schválit 

předložený schodkový návrh rozpočtu obce Spojil na rok 2020 s příjmy ve výši 7 094 300,- 

výdaji ve výši  11 693 300,- a financováním ve výši 4 559 000,- Kč 

  


