Obec Mirošovice, Na Ohradě 190, 251 66, Mirošovice, Praha - východ, tel. 323 656 102, 323 656 096,
e – mail: mirosovice@volny.cz, www.mirosovice.cz

Rozpočtový výhled na rok 2020-2021
Na základě zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, schvaluje OZ obce Mirošovice dne 17.12.2018
tento rozpočtový výhled:



do roku 2019 jde obec se stavem na účtech – příjmová rezerva pro výdaje činí celkem
29 550 000,- Kč. (KB – běžný účet, ČNB - projektové účty, JT Bank – spořící účet. Stav
k 31.10.2018))

1. Očekávané příjmy a výdaje v roce 2019 - rozpočet na rok 2019 je schodkový, schodek ve výši
7,8 mil. Kč bude hrazen z rezervy. Po roce 2017 (přebytek 7 mil. Kč) je také rok 2018 zatím
přebytkový (2,7 mil. Kč)



Očekávané příjmy
Očekávané výdaje

cca 19,7 mil. Kč
cca 27,5 mil. Kč

2. Vývoj dlouhodobých pohledávek a závazků:
Pohledávky – žádné obec nemá.
Platby dle OZV o zhodnocení stavebního pozemku (obecní IS – vodovod + kanalizace), místní
poplatky a poplatky za svoz odpadu, pronájmy nemovitostí (ČOV, Štičí rybník, reklama na mostě přes
D1, ordinace praktického lékaře, telefonní ústředna O2 v budově OÚ, reklamní plochy na
komunikacích, poplatky z ubytovacích kapacit, hřbitovní kaple, parkingy, pole, učebny ZŠ, aj.),
pronájmy sportovního areálu a tělocvičny – je pravidelně a dle nastavených platebních harmonogramů
plněno
Závazky - obec závazky nemá, plnění probíhá dle smluv o dílo, platby faktur a záloh (elektřina, plyn,
vodné a stočné, odpadové a lesní hospodářství, pojistky, aj.) – vše v době splatnosti, členské příspěvky
jsou řádně hrazeny (DSO Ladův kraj a MAS Říčansko)
3. Vymezení finančně náročných akcí na roky 2019-21:









„Bezpečnostní prvky a chodníky na ulici Hlavní – 4. etapa“ (dotační žádost, realizace ve výši cca
4 mil. Kč) - cca 1 mil. Kč spoluúčast obce
Intenzifikace ČOV, rozšíření sítě vodovodu a kanalizace v lokalitách na Na Vrchách a Karlín
(dotační žádost, realizace, spoluúčast obce) - cca 20 – 25 mil. Kč
Cyklostezka Kolem Božkovského jezírka (dotační žádost, realizace, spoluúčast) - cca 3 mil. Kč
Parkoviště P+R u nádraží (dotační žádost, realizace, spoluúčast) - cca 1,8 mil. Kč
„Víceúčelový dům na ulici Hlavní 5“ (realizace, dotační možnosti) – vlastní zdroje, spoluúčast
cca 10 – 15 mil. Kč
Místní komunikace Hubačovská, Na Stráni (PD + inženýring, dotační žádosti, realizace,
spoluúčast obce) - cca 5 - 10 mil. Kč
Rozšíření sítě vodovodu a kanalizace v celé lokalitě Na Stráni a přilehlé části Na Vrchách (PD +
inženýring, realizace, vlastní zdroje obce) - cca 5 – 10 mil. Kč
Rekonstrukce MŠ a ZŠ Mirošovice (školní jídelna, vnitřní prostory, šatny, oplocení, aj.)

MUDr. Tomáš Zvěřina, starosta obce

