DŮVODOVÁ ZPRÁVA
Zastupitelstvu města Olomouce (dále jen ZMO) je předkládán dne 14. 12. 2020
ke schválení Střednědobý výhled rozpočtu města Olomouce na rok 2022 – 2024 (dále
jen SVR) po schůzi Rady města Olomouce (dále jen RMO) konané dne 18. 11. 2020.
Povinnost sestavování SVR, jako nástroje sloužícího pro finanční střednědobé plánování rozvoje
hospodářství, vyplývá ze zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších předpisů. SVR je „plán“, tzn., že jej lze podle potřeby aktualizovat. Slouží pro
střednědobé plánování, zpravidla na 2 - 5 let následujících po roce, na který se sestavuje rozpočet.
Obsahuje „souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, o dlouhodobých závazcích
a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů“ (§ 3 odst. 2
Zákona č. 250/2000 Sb.).
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022 - 2024 zahrnuje předpokládané budoucí příjmy
(daňové příjmy jsou podpořeny predikcí společnosti City finance, Luděk Tesař), ostatní příjmy jsou
odborné odhady pracovníků odborů vykonávající příslušnou agendu. V SVR jsou zahrnuty všechny
smluvně zajištěné závazky.
Aktualizace SVR by měla zohledňovat všechny skutečnosti, které mají na sestavování rozpočtu vliv.
Obdobně jako roční rozpočet, SVR vychází z výsledků hospodaření z minulých let a podkladem pro
jeho přípravu je střednědobý investiční plán.
Návrh SVR podléhá zveřejnění na internetových stránkách a na úřední desce nejméně 15 dnů
přede dnem zahájení jeho projednávání na zasedání zastupitelstva města. Připomínky k návrhu
střednědobého výhledu rozpočtu mohou občané města uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při jeho
zveřejnění nebo ústně při jeho projednávání na zasedání Zastupitelstva města Olomouce konaném
dne 14. 12. 2020.
V současné době je v platnosti Střednědobý výhled rozpočtu SMOl na roky 2021 – 2023, který byl
schválený na zasedání ZMO konaného dne 13. 12. 2019.
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022 - 2024 vychází z následujících předpokladů:
Ekonomická nejistota v oblasti příjmů města související i s epidemií COVID-19 má podstatný vliv
jak na příjmovou, tak i na výdajovou stránku města. V průběhu 2020 nastala pro město nepříznivá
situace, která ovlivňuje nejen vývoj schvalovaného rozpočtu 2021, ale i SVR 2022 - 2024. Při
sestavování návrhu SVR 2022 – 2024 je nutné přijmout opatření na straně příjmů i výdajů.

Přehled rozdělení příjmů:
1) Daňové – příjmy plynoucí z daní a poplatků.
2) Nedaňové – příjmy z prodeje neinvestičního majetku, příjmy z prodeje zboží.
a služeb, příjmy z nájmů, příjmy sankční povahy.
3) Kapitálové – příjmy z prodeje dlouhodobého majetku.
4) Dotace – běžné a kapitálové dotace ze SR, krajů, obcí, vlastních fondů.
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1) Příjmy








Za základ jsou považovány příjmy ze sdílených daní – výpočet vychází ze Zákona
č. 243/2000 Sb.
Daň z nemovitých věcí je do konce r. 2021 bez využití místního koeficientu. Od 2022 a
v následujících letech je částka navýšena vzhledem k tomu, že předpokládáme navýšení daně
z nemovitých věcí uplatněním místního koeficientu 3 do Obecně závazné vyhlášky.
OZV k poplatku za svoz komunálního odpadu je schvalovaná pro každý kalendářní rok
samostatně. Poplatek byl pro r. 2020 navýšen, pro r. 2021 je částka mírně nižší (došlo ke
snížení poplatku ze současných 816 Kč/osobu na 804 Kč/osobu).
Odvody příspěvkových organizací jsou plánovány ve výši 8 mil. Kč – týká se pouze MDO.
Dotace na výkon státní správy je plánována ve výši 100 mil. Kč.

2. Provozní výdaje
Provozní běžné výdaje obsahují všechny základní provozní výdaje jednotlivých organizačních
jednotek (ORJ).
 Provozní výdaje odborů MMOl jsou zachovány ve stejné výši jako v návrhu na rok 2021.
 Mzdy jsou na období 2022 - 2024 sníženy oproti návrhu rozpočtu SMOl na rok 2021.
 Opravy SMOl budou v letech 2022 – 2024 sníženy oproti návrhu rozpočtu na rok 2021.
 Neinvestiční příspěvky a granty jsou sníženy v následujících letech 2022 – 2024, oproti
návrhu rozpočtu na 2021.
 Objednávky – akciové společnosti jsou v návrhu na rok 2022 - 2024 mírně navýšeny.
 Příspěvky příspěvkovým organizacím včetně školských subjektů nejsou navýšeny oproti
návrhu rozpočtu 2021.
3. Financování
Ve střednědobém výhledu rozpočtu jsou v oblasti financování promítnuty splátky stávajících
smluvně zajištěných úvěrů, krátkodobého revolvingového úvěru, který slouží v daném roce
k překlenutí časového nesouladu mezi příjmy a výdaji. SMOl snižuje zadlužení v souladu se
Zákonem č. 23/2017 o pravidlech rozpočtové odpovědnosti.
Od r. 2020 je do SVR zahrnutý jednak nový investiční úvěr v celkové výši 450 mil. Kč s čerpáním
po dobu 3 let a s dobou splácení následujících 10 let – viz příloha č. 5.
4. Investice (kapitálové výdaje) komentář odboru investic
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu kapitálových výdajů SMOl na rok 2022 – 2024 je zpracován
dle současně známých údajů o závazcích, které byly smluvně uzavřeny, dle podkladů Dlouhodobého
investičního plánu“ a jsou podpořeny dotačními tituly. Z rekapitulační tabulky (příloha č. 4)
vyplývají finanční částky potřebné na krytí investičních výdajů stavebního i nestavebního charakteru
SMOl v jednotlivých letech. Kromě návrhu finančních částek na zahájení nových investičních akcí
se jedná se o akce, které jsou již zahájené realizačně, projekčně (uzavřený smluvní vztah) nebo běží
VŘ. Součástí návrhu jsou také investice do obnovy a rozvoje vodohospodářské infrastruktury.
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Investice (kapitálové výdaje)
v tis. Kč
Kapitálové
výdaje 2021

Dotace 2021

Kapitálové
výdaje 2022

Dotace 2022

Kapitálové
výdaje 2023

Dotace 2023

Kapitálové
výdaje 2023

Dotace 2023

573 087

155 600

592 368

229 082

416 686

148 400

288 286

30 000

Soupis příloh:
Příloha č. 1 – Střednědobý výhled rozpočtu SMOl na rok 2022 – 2024 – souhrnná
rekapitulace
Příloha č. 2 – Střednědobý výhled rozpočtu SMOl - příjmů na rok 2022 – 2024
Příloha č. 3 – Střednědobý výhled rozpočtu SMOl - provozní výdaje odbory MMOl
na rok 2022 – 2024
Příloha č. 4 – Střednědobý výhled rozpočtu SMOl - kapitálové výdaje na rok 2022 – 2024
Příloha č. 5 – Předpoklad zadluženosti SMOl
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