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STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED  ROZPOČTU NA OBDOBÍ 2024 – 2025 
 

Příjmy (v tis. Kč) 2024 2025 

Daňové příjmy 14 800 15 000 

Nedaňové příjmy 2 000 2 100 

Kapitálové příjmy 0 0 

Přijaté dotace 180 180 

Zdroje celkem 16 980 17 280 

 

Výdaje (v tis. Kč) 2024 2025 

Běžné výdaje 12 890 13200 

Kapitálové výdaje 4 000 4 000 

Úroky z úvěrů 90 80 

Výdaje celkem 16 980 17 280 

 

Financování (v tis. Kč) 2024 2025 

Financování-přebytek,rezervy 1 610 1 610 

Splátky úvěru – Kanalizace a ČOV, opravy komunikací, dešťová kanalizace, Nástavba ZŠ a MŠ 1 610  1 610 

Celkem 1 610 1 610 

 
 

Komentář k střednědobému výhledu rozpočtu obce Kobeřice u Brna na období 2024-2025 

 
Příjmy jsou sestaveny podle současně platné struktury financování veřejných rozpočtů. U příjmů daňových je počítáno s meziročním navýšením, které 
kopíruje předpokládanou míru hospodářského růstu, případně inflace. Dotace zahrnují příspěvky ze SR na správu. 
Výdaje jsou sestaveny na základě potřeb financování provozu obce v jednotlivých letech. 
Běžné výdaje byly stanoveny s ohledem na rozpočtové výdaje minulých let a zahrnují pravidelně se opakující výdaje na provoz obce (energie, běžné 
opravy a údržby, mzdy, odměny členům ZO, příspěvky PO-ZŠ a MŠ, atd). 
Kapitálové výdaje jsou tvořeny finančním zůstatkem rozpočtu po úhradě běžných výdajů na provoz obce. Kapitálové výdaje lze použít na investice, 
případně na opravy a údržbu obecního majetku většího rozsahu. 
Financování zahrnuje cíleně vytvářené přebytky rozpočtu - financování zvýšených výdajů, uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených 
prostředků.  
 
Úvěry obce 
Úvěr poskytnutý obci Českou spořitelnou a.s. ve výši 8 000 tis. Kč na financování investiční akce: „Kanalizace a ČOV Kobeřice“. Splátky jistiny jsou 
stanoveny dle schváleného splátkového kalendáře na období do 31. 12. 2025. Splátky úroků jsou zahrnuty v běžných výdajích. Úvěr je splatný ke dni        
31. 12. 2025. 
Úvěr poskytnutý obci Českou spořitelnou a.s. ve výši 5 000 tis. Kč na financování investiční akce: „Opravy dešťové kanalizace a opravy komunikace v ulici 
Vrchní a dešťové kanalizace v ulici Dolní“. Splátky jistiny jsou stanoveny dle schváleného splátkového kalendáře na období do 31. 12. 2025. Splátky úroků 
jsou zahrnuty v běžných výdajích. Úvěr je splatný ke dni 31. 12. 2025. 
Úvěr poskytnutý obci Českou spořitelnou a.s. ve výši 4 000 tis. Kč na financování investiční akce: „Nástavba a přístavba ZŠ a MŠ Kobeřice u Brna“. Splátky 
jistiny jsou stanoveny dle schváleného splátkového kalendáře na období do 31. 12. 2031. Splátky úroků jsou zahrnuty v běžných výdajích. Úvěr je splatný 
ke dni 31. 12. 2031. 
 
 
 
 
 
 
 


