
 
Střednědobý výhled rozpočtu obce Rychnov na Moravě pro roky 

2024 - 2025 
 
V souladu s ustanovením zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, byl sestaven tento rozpočtový výhled na období let 2024 - 2025. 
 
PŘÍJMY v tis. 
třída název 

 
2024 2025 

1 Daňové příjmy 
 

14000 14500 
2 Nedaňové příjmy 

 
5000 5000 

3 Kapitálové příjmy 
 

50 50 
4 Přijaté transfery 

 
60000 27000 

Příjmy celkem 
 

79 050 46 550 
    

 
     

třída název 
 

2024 2025 
5 Běžné výdaje 

 
16000 16000 

6 Kapitálové výdaje 
 

 65000 30000 
Výdaje celkem 

 
81 000 46 000 

          
FINANCOVÁNÍ  

název položky 
 

2024 2025  
Splátka jistiny 

 
-350 -1550  

Zdroje z minulých let  
 

2300 1000 
 úvěry    
Financování celkem 

 
1 950 - 550 

    
 

    
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ 

  
 

2024 2025 
Saldo příjmů a výdajů 

 
-1 950   550 

  
DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY 

  
 

      2024 2025 
Dlouhodobé závazky 

 
  15 500  15 500 

Obec eviduje (a předpokládá, že bude i nadále evidovat) dlouhodobý závazek z titulu složení 
finanční jistoty nájemníků bytů v byt. domech č. p. 219 a 220 v souladu s nájemní smlouvou. 
Při uzavření nájemní smlouvy složili nájemníci finanční jistotu ve výši tří měsíčních nájmů, 
pro případ pokrytí eventuálních neuhrazených pohledávek obce za nájemcem při ukončení 
nájmu. Finanční jistota je složena na samostatném bankovním účtu. Na částku finanční 
jistoty je pohlíženo jako na cizí prostředky stojící mimo rozpočet obce, takže jakýkoliv 
dopad na hospodaření obce je, i v případě zpětného vyplacení nájemci, nulový. 



Obec Rychnov na Moravě splácí dlouhodobý úvěr poskytnutý KB a.s. ve výši 5 mil. Kč, 
poslední splátka bude v dubnu 2033. V roce 2023 předpokládá obec zahájení výstavby 
tlakové kanalizace v obci. Předpokládaný výdaj na tuto akci je 99 mil. Kč, přičemž je 
počítáno s přijetím dotace ve výši 88 mil. Kč a dofinancování prostřednictvím úvěru ve výši 
11 mil. Kč. V letech 2024 a 2025 je předpokládána investice do rozvoje dřevodílny 
v rozsahu 2 mil. Kč ročně. V roce 2024 a 2025 se předpokládá výstavba chodníků III. etapa, 
očekávaný výdaj 25 mil. Kč.   
  
DLOUHODOBÉ POHLEDÁVKY 

  
 

2024 2025 
Dlouhodobé pohledávky 0,00 0,00 0,00 
V období, na které je zpracován tento rozpočtový výhled, se nepředpokládá existence 
žádných dlouhodobých pohledávek. 
  
FINANČNÍ ZDROJE 
Obec do svého hospodaření zapojí finanční zdroje uvedené v části PŘÍJMY, zdroje získané 
případným úvěrem a dále budou rovněž zapojeny i finanční zdroje z přebytků hospodaření 
minulých let. V období, na které je sestaven tento rozpočtový výhled, se použití jiných 
finančních zdrojů nepředpokládá. 
  
POTŘEBY DLOUHODOBĚ REALIZOVANÝCH ZÁMĚRŮ 
Obec předpokládá realizaci výstavby tlakové kanalizace v obci, kterou je nutno z hlediska 
potřeby financování v delším časovém horizontu zahrnout do rozpočtového výhledu. 
 
Tento střednědobý výhled nahrazuje starší výhled obce Rychnov na Moravě.  
 
 
V Rychnově na Moravě 19. 12. 2022 
 
Milan Hána 
starosta obce 
 
Petr Švehla 
místostarosta obce 
 
Hana Šmídová 
místostarostka obce 
 
 

Střednědobý výhled rozpočtu obce pro roky 2024 a 2025 byl projednán a schválen zastupitelstvem 
obce na 2. zasedání dne 19. 12. 2022 usnesením č. RNM II. 42.  

 


