OBEC LUKÁ
STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED
ROZPOČTU
NA OBDOBÍ 2019 – 2023

Dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění
pozdějších předpisů se finanční hospodaření územních samosprávných celků a svazků obcí řídí
jejich ročním rozpočtem a střednědobým výhledem rozpočtu.
Střednědobý výhled rozpočtu je pomocným nástrojem územního samosprávného celku nebo
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, zejména o dlouhodobých závazcích a pohledávkách, o
finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů.
V souladu se zněním zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů je připraven střednědobý výhled rozpočtu obce Luká na
období 2019 – 2023. Předložený střednědobý výhled rozpočtu vychází z platné legislativy,
makroekonomických prognóz Ministerstva financí a Centrální banky, uzavřených smluv,
ekonomických výkazů Obce Luká za předchozí účetní období a z informací dostupných v době jeho
tvorby. Střednědobý výhled rozpočtu je sestaven tak, aby bylo zabezpečeno fungování obce Luká,
Obecního úřadu Luká, zastupitelstva Obce Luká, zřízené příspěvkové organizace (Základní škola a
Mateřská škola Luká) a organizačních složek (knihovny). Současně zabezpečuje fungování služeb
pro občany (odpadové hospodářství, veřejné osvětlení, dopravní obslužnost), činnost jednotek sboru
dobrovolných hasičů a předpokládá podporu kulturních a sportovních aktivit v rámci neziskových
organizací. Současně se zajištěním běžného provozu počítá rozpočtový výhled se zajištěním údržby
stávajícího majetku (komunikace, bytový fond, veřejné osvětlení aj.). U daňových příjmů se
předpokládá pokračující pozvolný mírný nárůst v důsledku ekonomického vývoje v ČR. U
nedaňových příjmů se předpokládá průběžně pokračující mírný nárůst v souladu s
makroekonomickými prognózami. Kapitálové příjmy představují předpokládaný prodej majetku.
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