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Střednědobý výhled rozpočtu města Trutnova na roky 2023 - 2027

Vyjádření komise
Předchozí usnesení

Porada vedení
doporučuje
01.01
radě města přijmout níže uvedené usnesení.
Rada města Trutnova
doporučuje
01.01
zastupitelstvu města Trutnova schválit střednědobý výhled rozpočtu města
Trutnov na roky 2023 – 2027.
Zastupitelstvo města Trutnova
schvaluje
01.01
střednědobý výhled rozpočtu města Trutnova na roky 2023 – 2027 dle
předloženého návrhu.

Návrh na usnesení PV

Návrh na usnesení RM

Návrh na usnesení ZM

Důvodová zpráva:
Město Trutnov je povinno podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších předpisů, zpracovat střednědobý výhled rozpočtu.
Rozpočtový výhled je pomocným nástrojem sloužícím pro střednědobé finanční plánování.
Sestavuje se zpravidla na období 2 až 5 let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet.
Příjmová část se skládá z:
- daňových příjmů (sdílené a výlučné daně, místní poplatky, správní poplatky …)
- nedaňových příjmů (příjmy z vlastní činnosti, z pronájmu majetku, sankční platby, odvody příspěvkových
organizací …)
- kapitálových příjmů (prodej dlouhodobého majetku)
- přijatých transferů (dotace, příspěvky, dary nebo granty poskytnuté z veřejných rozpočtů).
Výdaje tvoří:
- běžné výdaje (mj. příspěvky na činnost PO, provoz MU, MP, výdaje na dopravu, svoz a skládkování
odpadu, opravy a ostatní běžné výdaje)
- kapitálové výdaje (investice).
Do financování jsou zahrnuty splátky dlouhodobého investičního úvěru poskytnutého Komerční
bankou, a.s.
Tento rozpočtový výhled navazuje na předchozí výhled schválený na období 2019 – 2023. Uvedená data
odráží aktuální stav plnění a čerpání rozpočtu. Rozpočtový výhled je sestaven jako vyrovnaný a s ohledem
na současnou situaci je očekávaný vývoj, zejména v oblasti příjmů, navržen v nižších jednotkách procent.
Tento střednědobý rozpočtový výhled je uveřejněn na úřední desce v období 25.11.2021 – 14.12.2021.
Příloha:
Střednědobý výhled rozpočtu města Trutnova na roky 2023 – 2027
Aktualizace proběhne při sestavování rozpočtu na konkrétní rok.
Kontrola materiálu právníkem
Datum: 30.11.2021
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