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Návrh finančního vÝboru

RozPoČTo\fý yýnlrp oBcE sTARÉ HRADIšTĚ

Na období do 3I,I2,20I2

obec Staré Hradíště v souladu s ustanovením $3 zákona číslo 250/2000 sb. o rozpočtoých pravid|ech
územních rozpočtů, v platném zněnísestavi|a rozpočtouý výhled do 3L.I2,7O12 na zák|adě možnostíobce,
uzavřených smIuvních vztahů a přijaých finančních i věcných závazků.

Rozpočtový výh|ed obce obsahuje:

.. 1. Souhrnné zák|adní údaje o příjmech a výdajích obce
) 2. Seznam dlouhodobých závazků a poh|edávek

3' Finanční zdroje obce
4, D|ouhodobé záměry obce v dotčeném období

1. Základní údaje o přímech a výdajích obce (předpoklad do r. 2112) v tis. Kč

Předpok|ad 2010 201,1 2012 Skutečnost k 31'10.
2009

rnlmv 13200 13400 13600 11102
VÝdaie 13200 13400 13600 757r

2. D|ouhodobé závazky a pohiedávky

obec sp|ácí3 úvěry, a to:

- úvěr uzavřený s Ministerstvem financído roku 2010 s roční sp|átkou 157 400,- Kč

. a s Českou spořite|nou, a.s. v celkové výši 667 000,- Kč do roku 2012 Kč,

r' 2010 - 2?-4 040,_ Kč
r. 2011 _ z24 040,- Kč
r.2012 - 70280,- Kč

- a s Raiffeisenbank - 400 000,- Kč, do r,2027 se splátkou:

r. 2010 - 31000,- Kč
r,207I - 32000,- Kč
r' 20L2 - 33000,- Kč atd'

3. Finanční zdroje obce
Rozpočet obce'

4' P|án navrhovaných investic s výhledem na další období

- zateplení t"]Š : mit. z toho dotace 50o/o SFŽP (žádost), z rozpočtu obce 1 5oo ooo,- Kč

- rekonstrukce osvět|eníSH 1 mil. Kč (staré betonové stožáry + bočníulice)

- výstavba autobusové zastávky Brozany - Ráby (stavební dokumentace na oÚ rozpočet
na cca 600 000,- Kč z toho finanční spo|uúčast obce Ráby) z rozpočtu obce SH 25o o0o,- Kč

Průběh zátěže obce l zoro 2077 z0tz
j istina I qn+qo,- rč 256040,- Kč 103000'- Kč
úrok I 0oooo,- xč 50000'- Kč 22000'- Kč
ce|kem | 472440'- Kč 306040,- Kč 125000'- Kč



. . 1

- odpočinkové zóny.'_ 250 oo0,. Kč - oprava a nátěr prvků, dop|nění zeleně, úprava veřejnéhoprostranství v nově budovaných částí obce SH (žádost o áobci 50o/o)
z rozpočtu obce 125 0oo,- Kč

- kanalizace Psinek - prodloužení stavebního povolení, reaIizace . 1,5 mí|. Kč
- kana|izace Brozany _ reaIizace fi.rma ABK . celková částka v1istavby - 15 5oo 00o,- Kč' dotace zKÚ z odboru Žp . t 500 0oo,- xe - piolnue'ů;;;" v |etošním roce
- mateřská ško|ka - zvýšení kapaciý o jedno oddě|ení cca 25 dětí cca 2 0o0 00o,. Kč
- cyklostezka SH - pce

HP - SH. 
cca 4 000 000,- Kč
cca 4 000 000,- Kč

Brozany _ SH cca 4 ooo ooo; Kč
- rekonstrukce parkovací p|ochy u hřiště SH cca 1 000 000,- Kč
. výměna osvět|ovacích tě|es na veřejném osvětlení6500x300 sloupů Cca 2 000 00o,- Kč
- oprava domu.ve Starém Hradišti čp' 28

- oprava domu v Brozanech čp. 7

Rozpočtový výhled obce Staré Hradiště pro období roku 2010-2012 bu}e projednán a schvá|en členyzastupitelstva obce na veřejném zasedání zastupítelstva obce dne: 16'12.2009;

Ve Starém Hradišti, dne 2.12.2009

Jacková šárka li,, lL4 rPředseda finančního rniboru í ,,,' 
, .
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