DZ k návrhu rozpočtového výhledu

Rozpočtový výhled
Rozpočtový výhled byl sestaven v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Zákonem není stanoven rozsah ani podoba
rozpočtového výhledu, rozpočtový výhled má sloužit jako orientační ukazatel při zpracování
rozpočtu na jednotlivé kalendářní roky a jeho sestavení by mělo obsahovat souhrnné
ukazatele, kterými jsou třídy položek. Rozpočtový výhled obsahuje souhrnné základní údaje o
příjmech a výdajích, zejména o dlouhodobějších závazcích a pohledávkách, o finančních
zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů.
Při jeho sestavení se vychází ze skutečnosti uplynulých let, podkladem k jeho sestavení jsou
zejména uzavřené smluvní vztahy a přijaté závazky. Příjmy by neměly být nadhodnoceny a
výdaje zase podhodnoceny.
Návrh rozpočtového výhledu je zpracován ve vazbě na platnou rozpočtovou skladbu
(vyhláška MF č. 323/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů), je zpracován velice
konzervativně.
Základním prvkem, od kterého se odvíjí výše běžných a kapitálových výdajů, jsou zdroje
městské části Praha 4, i v rozpočtovém výhledu se počítá s tím, že běžné výdaje jsou kryty
běžnými rozpočtovými příjmy.
Se zapojením cizích zdrojů a převodem prostředků z minulých let v hlavní činnosti se
neuvažuje.
Příjmy městské části :
Daňové příjmy:
Výše daňových příjmů se navrhuje s ohledem na návrh 2019. U daňových příjmů se očekává
mírné navýšení zejména v oblasti místních poplatků (poplatek za rekreační pobyt).
Nedaňové příjmy:
Nedaňové příjmy tvoří především úroky z bankovních účtů, sankční platby z pokut
vystavených odbory v rámci přenesené působnosti, objem je odhadnut konzervativně
s mírným navýšením u pokut v návaznosti na zavedení zón parkovacího stání.
Převody z vlastních fondů a ve vztahu k útvarům bez plné subjektivity
1. Převody z hospodářské činnosti: jedná se pouze o použití prostředků na investiční
výdaje, s ohledem na vývoj ekonomické činnosti se očekává v dalších letech stagnace
výše převodů prostředků z ekonomické činnosti do oblasti rozpočtu.
2. Převody mezi statutárními městy – u dotace na výkon státní správy a finančního
vztahu hl.m. Prahy k městským částem se vychází z návrhu 2019, nárůst dotačního
vztahu z rozpočtu hl.m. Prahy v roce 2020 reaguje na požadavek městských částí na
navýšení dotačního vztahu na 1 obyvatele.
Výdaje městské části :
Jak bylo uvedeno v úvodu, běžné výdaje musí být kryty provozními příjmy, tj daňovými
příjmy, nedaňovými příjmy a přijatými dotacemi.
Z běžných výdajů je cca 80-82% výdajů, které jsou mandatorními výdaji. Jedná se o
neinvestiční příspěvky na provoz pro zřizované organizace, smluvně zajištěné výdaje v oblasti
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životního prostředí (např. úklid zeleně, sekání trávy, úklid chodníků, cyklostezek, úklid psích
exkrementů, obsluha a nájem košů úklid komunálního odpadu na veřejných plochách
městské části a pod), mzdy zaměstnanců ÚMČ Praha 4, odměny za výkon funkce člena
zastupitelstva MČ Praha 4, služby v oblasti IT včetně kopírek, nájem radnice, případně další
výdaje vyplývající z již uzavřených smluv.
Objem kapitálových výdajů v dalších letech bude klesat s ohledem na zdrojové možnosti
městské části.
V navržených objemech se především uvažuje s dofinancováním velkých investičních akcí,
nové investice budou spíše drobnějšího charakteru. Investice významnějšího charakteru
budou podmíněné získáním prostředků z fondů nebo z rozpočtu hl.m. Prahy.
Rozpočtový výhled je tvořen jako vyrovnaný.

81

