Střednědobý výhled rozpočtu MOb Vítkovice na roky 2023 – 2025
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ukládá mimo jiné všem územně
samosprávným celkům povinnost zpracovávat střednědobý výhled rozpočtu, a to s účinností od
21.02.2017.
Střednědobý výhled rozpočtu obsahuje základní souhrnné údaje o příjmech a výdajích, zejména
o dlouhodobých závazcích.
Z dlouhodobých závazků se jedná o:
• úvěr od České spořitelny přijatý v roce 2018 na rekonstrukci velkoplošných bytů
v domech Štramberská 4 a Štramberská 2B a výstavbu víceúčelového hřiště na ul.
Halasova. Úvěr je na dobu 10-ti let, ročně je spláceno 2 700 tis. Kč, poslední splátka
bude v roce 2028
• úvěr od Komerční banky v celkové výši 57 mil. Kč, který je určen na výstavbu, smuteční

síně a zázemí a revitalizaci bytového domu Štramberská 10. Úvěr bude splácen po dobu
20ti let a výše splátek je do doby splacení dříve přijatého úvěru, tj. do roku 2028 ve výši
2 mil. Kč a poté by měly splátky dosahovat částky 3,5 mil. Kč. Poslední splátka bude
uhrazena v roce 2041, pokud nedojde k dřívějšímu splacení úvěru.
V oblasti kapitálových výdajů se jedná o:
• výstavbu smuteční síně a zázemí na veřejném pohřebišti. Výstavba bude splácena
v letech 2022-2023
• stavební úpravy MŠ Prokopa Velikého v roce 2023
• stavební úpravy bytového domu Ocelářská 16 v roce 2024
• stavební úpravy bytového domu Tavičská 34, které by měly probíhat v roce 2022-2023
• vybudování parkoviště u domů Syllabova 25-31 v roce 2025
• rekonstrukce dolní částí náměstí Jiřího z Poděbrad v roce 2025
• snížení energetické náročnosti domu Zengrova 14 v roce 2025
• revitalizaci veřejného pohřebiště v roce 2023
Ve výhledu příjmů se již nepočítá s kapitálovými příjmy, pokud by se postupovalo dle
schváleného harmonogramu prodejů.
V oblasti dotací je počítáno s přijetím dotace od MMO na výstavbu smuteční síně na veřejném
pohřebišti, na stavební úpravy MŠ Prokopa Velikého, vybudování parkoviště na ul. Syllabova,

rekonstrukci dolní částí náměstí J. z Poděbrad, stavební úpravy domů Ocelářská 16, snížení
energetické náročnosti nebytového domu Zengrova 14 i revitalizaci veřejného pohřebiště.
Rozpočtový výhled lze aktuálně změnit i v průběhu roku, a to v případě nových skutečností –
přijetí úvěrů, dotací a na ně navazující kapitálové a běžné výdaje.
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