Komentář ke střednědobému výhledu rozpočtu MČ Praha-Satalice do roku 2027

Střednědobý rozpočtový výhled byl sestaven v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Zákon nestanovuje rozsah a formu rozpočtového
výhledu, přičemž dle §3 odst. 2 má obsahovat souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích,
zejména o dlouhodobě realizovaných záměrech. Dle vyhlášky MF č. 323/2002 Sb., o rozpočtové
skladbě, ve znění pozdějších předpisů, má obsahovat základní souhrnné ukazatele, kterými jsou třídy
položek. Dále se tento rozpočtový výhled řídí Podle „Zásad pro sestavení střednědobého výhledu
rozpočtu městských částí hl. m. Prahy do roku 2027“, které schválila svým usnesením číslo 1457 ze
dne 14. 6. 2021 Rada hlavního města Prahy.
Návrh střednědobého rozpočtového výhledu do roku 2027 vychází z dosažené skutečnosti za roky
2017-2020 a z očekávané skutečnosti roku 2021 a roku 2022.
Hlavním hlediskem navrhovaného rozpočtového výhledu je objem celkových rozpočtových příjmů, ze
kterého se odvíjí výše běžných výdajů. Uplatňování investičních i neinvestičních požadavků z rozpočtu
HMP v dalších letech je závislé na tempu rozvoje městské části.
Příjmy:
1. Daňové příjmy: Jejich výše vychází z dosažené skutečnosti v roce 2017-2020 a nejvyšší podíl na
jejich výši má daň z nemovitostí.
2. Nedaňové příjmy: Zahrnují zejména příjmy z úroků a příjmy z vlastní činnosti.
3. Přijaté dotace: Podle „Zásad pro sestavení střednědobého výhledu městských částí hl. m. Prahy do
roku 2027“ je ve výhledu zahrnut transfer ze státního rozpočtu a finanční vztah k MČ mírně
progresivní výši proti roku 2021. Výhled nepředpokládá posilování rozpočtu z vlastních fondů
hospodářské činnosti.

Výdaje:
1. Běžné výdaje: Ve výhledu se tyto výdaje předpokládají hradit z vlastních příjmů, z příspěvku ze
státního rozpočtu a z finančního vztahu HMP k městské části. Výhled předpokládá mírné zvyšování
mandatorních výdajů (mzdy zaměstnanců, odměny zastupitelů, příspěvek z rozpočtu pro příspěvkové
organizace, zohledňuje provoz Komunitního centra, knihovny a Jednotky sboru dobrovolných hasičů
a zahrnuje splátky vyplývající z leasingové smlouvy uzavřené dne 19. 12. 2018 - nová multicar).
2. Kapitálové výdaje: Kapitálové výdaje jsou pro rok 2022 rozpočtovány 2000 tis Kč. Zahrnují podíl
městské části na akci Rekonstrukci domu pro seniory, ul. K Cihelně 51. Kapitálové výdaje v dalších
letech výhledu nejsou plánovány, oprava a údržba jednotlivých pronajímaných budov, které má MČ
svěřeny do správy, bude financována z vedlejší hospodářské činnosti.
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