Komentář ke schvalovanému rozpočtu:
1. Srovnání se schváleným střednědobým výhledem
Příjmová část:
-

-

-

Při rozpočtování daňových příjmů bylo vycházeno jak ze střednědobého výhledu, tak ze
skutečného čerpání rozpočtu v roce 2019, dále z predikce daňových příjmů zveřejněných na
internetových stránkách Jihomoravského kraje
Při tvorbě nedaňových příjmů se taktéž vycházelo ze skutečného plnění rozpočtu v roce 2019
a ze schválených pohledávek vyplývajících z jednotlivých smluvních ujednání
Kapitálové příjmy jsou rozpočtovány dle střednědobého výhledu
Neinvestiční přijaté dotace zahrnují dotaci v rámci souhrnného dotačního vztahu na výkon
státní správy v přenesené působnosti na činnost JSDH Hrušky z rozpočtu Městyse Moravská
Nová Ves
Další neinvestiční a investiční přijaté dotace budou upravovány průběžně individuálními
rozpočtovými opatřeními, v návrhu rozpočtu nejsou zohledněny.

Výdajová část:
-

-

-

-

Při tvorbě výdajové části rozpočtu bylo opět vycházeno ze střednědobého výhledu a
skutečného čerpání výdajů v r. 2019, mezi významné položky v rozpočtu v rámci běžných
výdajů byly zahrnuty opravy chodníků a komunikace v ulici Na aleji, pokračování v čištění a
monitorování obecní kanalizace
Běžné výdaje zahrnují taktéž provozní transfery – rozpočtovány máme příspěvky pro MŠ, ZŠ,
Správu majetku obce Hrušky, Region Podluží, Svaz postižených Kostice, Fotbalový klub
mládeže Podluží, DSO Hrušky-Týnec
dále počítáme s rezervou pro spolky, které si každoročně podávají žádost o dotaci - Sokol
Hrušky, Drtichy, Sbor dobrovolných hasičů, Malovaný kraj
U kapitálových výdajů rozpočtujeme přípravu výstavby chráněného bydlení pro seniory,
technické infrastruktury na Zahajce, revitalizaci a zpevnění břehů rybníka na Zahajce,
rekonstrukci střechy na fotbalových kabinách, přístavbu garáže a technického zázemí ve dvoře
OÚ, výměnu svítidel veřejného osvětlení.

Financování:
-

V rámci financování je rozpočtován rozdíl mezi příjmy a výdaji pokrytím finanční rezervou
z předcházejících let. S přijetím nového úvěru se nepočítá, kapitálové výdaje budou hrazeny
z vlastních zdrojů, popřípadě z přijatých transferů.

2. Závazné ukazatele
-

závazné ukazatele rozpočtu jsou uvedeny v příloze „Návrh rozpočtu - závazné ukazatele roku
2019“.
u daňových příjmů jsou závaznými ukazateli jednotlivé položky, u ostatních nedaňových
příjmu jednotlivé paragrafy
u výdajů jsou závaznými ukazateli jednotlivé paragrafy
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