
Důvodová zpráva: 

 

Finanční hospodaření územních samosprávných celků a svazků obcí se řídí jejich ročním 

rozpočtem a střednědobým výhledem rozpočtu (§ 2 odst.(1) zák. č. 250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů). 

Střednědobý výhled rozpočtu je nástrojem územního samosprávného celku a svazku obcí 

sloužícím pro střednědobé finanční plánování rozvoje jeho hospodářství. Sestavuje se na 

základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků zpravidla na 2 až 5 let 

následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet. Střednědobý výhled rozpočtu 

obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, o dlouhodobých závazcích a 

pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů. U 

dlouhodobých závazků se uvedou jejich dopady na hospodaření územního samosprávného 

celku nebo svazku obcí po celou dobu trvání závazku.  
  

 

Přehled salda (příjmy-výdaje), které je vynulováno financováním (v tis. Kč): 

 Očekávaná 

skutečnost  

r. 2017 

Výhled 

r. 2018 

Výhled 

r. 2019 

Výhled 

r. 2020 

Výhled 

r. 2021 

dlouhodobě přijaté 

úvěry  
+160 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

uhrazené splátky 

přijatých úvěrů 
-94 335,00 -105 000,00 -105 000,00 -105 000,00 -104 830,00 

změna stavu na 

bankovních  

účtech 
+151 600,00 -223 908,00 -222 870,00 -222 670,00 -222 840,00 

Financování  +217 265,00 -328 908,00 -327 870,00 -327 670,00 -327 670,00 

Příjmy celkem 1 387 935,00 1 268 908,00 1 267 870,00 1 267 670,00 1 267 670,00 

Výdaje celkem 1 605 200,00 940 000,00 940 000,00 940 000,00 940 000,00 

Saldo  

(příjmy – výdaje) 
-217 265,00 +328 908,00 +327 870,00 +327 670,00 +327 670,00 

V Příloze č. 2 jsou uvedeny splátky jistin úvěrů a stav závazků z těchto úvěrů až do roku 

2022. 
 

V předloženém výhledu není počítáno s investičními dotacemi a s tím souvisejícími 

investičními výdaji. K financování investičních výdajů může být využit i přebytek provozního 

salda. Zpracovaný rozpočtový výhled do roku 2021 potvrzuje, že město Havířov je schopno 

z vlastních zdrojů uhradit stávající dlouhodobé závazky z úvěrových smluv a zabezpečit 

běžný provoz města.  


