
Střednědobý výhled rozpo čtu m ěsta Litom ěřice na období 2019 - 2020

údaje v tis. K č

2019 2020

404 000 416 000

350 000 362 000

54 000 54 000

28 000 28 000

54 000 55 000

486 000 499 000

13 000 2 000

11 500 91 700

24 500 93 700

510 500 592 700

0 0

510 500 592 700

441 000 451 000

67 500 64 000

11 500 46 000

56 000 18 000

508 500 515 000

0 0

508 500 515 000

45 000 48 000

-43 000 29 700

2 000 77 700

Komentá ř: 

PŘÍJMY:
daňové p říjmy (uvažovány bez dan ě z příjmů placené obcí): 
plánov. výše daňových příjmů vychází  z oficiální predikce daňových příjmů MF (z principu opatrnosti ještě sníženo o 3 %)  
kapitálové p říjmy - jedná se o příjmy z prodeje nemovitostí  a pozemků 
kapitálové dotace - dotace související s aktuálními plánovanými investičními akcemi města
v roce 2020 jednorázové proplacení dotací u projektů z IROP (tj. nutné předfinancování ze strany města zejména 
v roce 2019, zatím uvažováno bez nutnosti řešit úvěrem na předfinancování, tj. z vlastních zdrojů města)

VÝDAJE:
kapitálové výdaje -  aktuální plánované investiční akce města - vychází ze zásobníku projektů 

Vyhotovila: ing. Iveta Zalabáková - vedoucí ekonomického odboru
dne: 20.11. 2017

Kapitálové příjmy - třída 3 - prodej nemovit. a pozemků 

Běžné příjmy + kapitálové p říjmy + dotace (pol. 4***)

Daňové příjmy - třída 1, z toho 

Běžné příjmy celkem - t řída 1 + 2 + 4 (pol. 41**) (BP)

Přijaté neinvestiční dotace - třída 4 (pol. 41**)

Nedaňové příjmy - třída 2

daně 

poplatky

Splátky jistin úv ěrů + splátky úrok ů

 úrok z úvěru 

Běžné + kapitálové výdaje 

Investi ční (kapitálové) dotace - t řída 4 (pol. 42**)

úvěry krátkodobé

Kapitálové p říjmy + investi ční dotace (pol. 42**) (KP) 

Kapitálové (investi ční) výdaje - t řída 6 (KV), z toho

Příjaté úv ěry celkem

PŘÍJMY CELKEM 

CELKEM SALDO ROZPO ČTU

 VÝDAJE CELKEM

splátky jistin úvěru

úvěry dlouhodobé 

Běžné (neinvesti ční) výdaje - t řída 5 (BV), z toho

KAPITÁLOVÉ  SALDO (KP - KV)

PROVOZNÍ SALDO (BP - BV)

dotace

úvěry

vlastní zdroje m ěsta


