
Svazek obcí NY-KO, IČO 48664642 KEO4 1.6.6 UR060

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Období:2021 až 2022

Datum sestavení:04.11.2019

Příjmy
NázevPar Pol org1 org2 Celkem rok 2021 rok 2022

Obecné příjmy a výdaje zXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXX 8000.00 4000.00 4000.006310
Sběr a svoz komunálních odpadůXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXX 200000.00 100000.00 100000.003722

104000.00 104000.00208000.00
Celkem rok 2022rok 2021CELKEM

Výdaje
NázevPar Pol org1 org2 Celkem rok 2021 rok 2022

Využívání a zneškodňováníXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXX 1600000.00 800000.00 800000.003726
Obecné příjmy a výdaje zXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXX 12000.00 6000.00 6000.006310
Sběr a svoz komunálních odpadůXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXX 730000.00 365000.00 365000.003722

1171000.00 1171000.002342000.00
Celkem rok 2022rok 2021CELKEM

Komentář k rozpočtovému výhledu 2021- 2022

Rozpočtový výhled svazku na roky 2021 a 2022 schválila správní rada na svém zasedání dne              .
Tento výhled předpokládá, že v roce 2021 se budou příjmy pohybovat ve výši 104.000,- Kč a výdaje ve výši 1.171.000 ,-Kč.
V roce 2022 se budou příjmy pohybovat  ve výši také kolem 108.000,- Kč a výdaje přibližně ve stejné výši jako v roce 2021.
V příjmech roku 2021 a 2022  nejsou zahrnuty žádné dotace a příspěvky obcí.
Výdaje jsou počítány na běžný provoz svazku a možnost podání žádosti o dotaci a nebo vlastní investici prospěšnou pro členy svazku.
Provozní přebytek bude nutné použít na financování provozu svazku.
Z těchto čísel vyplývá, že bez úspěšné dotační politiky či bez kapitálových příjmů nelze v dalších letech plánovat rozsáhlejší investiční akce.

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu svazku obcí NY-KO na roky 2021-2022  je zveřejněn v elektronické podobě na  www.ny-ko.cz v sekci úřední deska od 5.11.2019 a  pevné
úřední desce členské obce od 5.11.2019. Připomínky k návrhu střednědobého výhledu rozpočtu mohou občané členských obcí uplatnit písemně do 15.11.2019 doručením na
adresu svazku obcí NY-KO nebo osobně při konání jednání správní rady.
Do jeho listinné podoby je možno nahlédnout v kanceláři sídla svazku Ždánice 70,281 63 Kostelec nad Černými lesy, okr. Kolín.

Zveřejněno dne: 5.11.2019

Počet záznamů: 5
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