Svazek měst a obcí okresu Karviná
Rozpočtový výhled na období 2016 – 2018

Rok 2016
Příjmy

3 960 000,-

Výdaje

4 045 000,-

Financování – deficit

85 000,-

Rok 2017
Příjmy

470 000,-

Výdaje

555 000,-

Financování - deficit

85 000,-

Rok 2018
Příjmy

470 000,-

Výdaje

555 000,-

Financování - deficit

85 000,-

Komentář k návrhu rozpočtového výhledu na léta 2016 – 2018:
Zpracování rozpočtového výhledu vychází ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném
znění.
Rozpočtový výhled na období 2015 – 2017, který byl schválený členskou schůzí SMOOK dne
26. 11. 2013 musel být aktualizován ve vztahu k projektu „Rozvoj a doplnění turistické
infrastruktury podél řeky Olše i Odry“. Rozpočtový výhled nadále zahrnuje členské příspěvky
obcí ve výši 3 Kč/obyvatele a členské příspěvky SMOOKu v organizacích Regionální sdružení
územní spolupráce Těšínského Slezska ve výši 0,5 Kč/obyv. a členství ve Sdružení pro rozvoj
MSK ve výši 5 000 Kč. Rozpočtový výhled zahrnuje také náklady za zajištění organizační
činnosti SMOOK, vedení účetnictví, pojištění cyklotrasy aj.

Rozpočtový výhled je navržen na 3 roky:
V roce 2016 by dle sestaveného rozpočtového výhledu měly být příjmy SMOOK nižší než
výdaje. Příjmy do rozpočtu představují členské příspěvky, na straně výdajů se jedná o běžné
výdaje SMOOKu na zajištění činnosti, členství v organizacích a pojištění majetku cyklotrasy.
Tyto výdaje se předpokládají vyšší o 85 tis. Kč než předpokládané příjmy do rozpočtu.
V tomto roce se předpokládá přijetí dotace 3 490 tis. Kč za realizaci projektu „Rozvoj a doplnění
turistické infrastruktury a zároveň vrácení této dotace obcím zapojeným do projektu.
Žádné výdaje na realizaci projektů se nepředpokládají.
V roce 2017 a 2018 by měl rozpočet SMOOK zahrnovat jen příjmy a výdaje spojené s běžnou
činností SMOOK.
V příjmové části se jedná o členské příspěvky obcí.
V rámci výdajů se jedná pouze o běžné výdaje na činnost SMOOK, pokračující členství v RSTS,
SRMSK a EURACOM a pojištění vybudovaného majetku v rámci cyklotrasy, žádné výdaje na
realizaci projektu se nepředpokládají.

Sestavil: RNDr. Česlav Valošek, sekretář SMOOK

