komentář ke schvalovanému rozpočtu:
1. Srovnání

se schváleným střednědobým výhledem

Příjmová část:
- Při rozpočtovánídaňoých příjmůbylo vycházeno jak ze

-

střednědobého qýhledu, tak ze
skuteěného čerpánírozpočtu v roce 2017, dá|e z predikce daňoých příjmůzveřejněných na
internetoqých stránkách Jihomoravského kraje
Při tvorbě nedaňoých příjmů se taktéžvychánelo ze skutečnéhoplnění rozpočtu v roce 2077
a ze schválených pohledávek vypllvajících z jednotliqich smluvních ujednání
Kapitálové příjmy jsou rozpočtovány dle střednědobého §hledu
Investičnídotace budou upravovány pruběžně individuálními rozpočtol"_ými opatřeními,
v návrhu rozpočtu nejsou zohledněny.

Výdajová část:
- Při tvorbě výdajové části rozpočtu bylo opět vycházeno ze střednědobého v,ýhledu a
skutečnéhočerpáníwýdajů v r. 2017, mezi ýznamné položky v rozpočtu v rámci béžných
ýdajů byly zallrnuty opravy chodníkůna ulici za Dvorem, na ulici Knihovní (před RD č.p.
311), oprava tribuny na fotbalovém hřišti a komínůvbytovém domě za knihovnou, opravu

-

hřbitovní zdi a a dvou sakrálních staveb v obci
Běžrréýdaje zahmqitaktéžprovozní transfery - rozpoětovány máme příspěvky pro MŠ,ZŠ,
Sprálu majetku obce Hrušky, Region Podluží, Svaz postižených Kostice, dále počítáme
s rezervou pro spolky, které si každoročněpodávají žádost o dotaci - Sokol Hrušky, Drtichy,
Sbor dobrovolných hasičů,Malovaný kraj, Dočasky
U kapitálových wýdajů rozpočtujeme lybudování víceúčelovéhohřiště, parkoviště u MŠ,
přípravu rekonstrukce hasičskézbrojnice a přípravu výstavby chráněného bydlení pro seniory,
revitalizaci a zpevnění břehů rybníka na Zahajce, poŤizeni venkovních žalttzii na budovu
tělocvičny ZŠ,pořizení úklidovéhostroje do ZŠ,rekonstrukci střechy na fotbalových
kabinách.

Financování:

-

V rámci financování jsou rozpočtovány pravidelné splátky úvěru dle smluvního ujednání a
potlžiti vytvořené rezeívy na ťrnancování investičníchýdajů. S přijetím nového úvěru se
nepočítá, kapitálové výdaje budou hrazeny z vlastních zdrojů, popřípadě zpřljaíych transferŮ.

2. Závazné ukazatele

-

závaznéukazatele rozpočtujsou uvedeny v přiloze ,,Návrh rozpočtu - závazné ukazatele roku
1 B".
u daňoých příjmů jsotlzávaznými ukazateli jednotlivé položky, u ostatních příjmu jednotlivé
parugrafy
závazným ukazatelem je také odsouhlasený transfer Městyse Mor. Nová Ves na provoz JSDH
Hrušky a převody na účetsociální fondu
u rlýdajů jsol závaznými ukazateli jednotlivé paragrafy
u poskytnut}ch transferů jsolzávaznými ukazatelijednotlivé položky zařazené na seskupení
52xx nebo 53xx, tak jak jsou uvedené v přiloze ,,Návrh rozpočtu - závazné ukazatele roku

20

20lB".
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