
Město Příbram Pro ednáníZM

Odbor ekonomick' dne: 06.12.2021

Název bodu jednání: Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu města Příbram na léta 2023-2026

Předkládá: Rada města

Zpracoval: Ing. Venuše Štochlová, vedoucIOdboru ekonomického

Projednáno: v RM dne 15.11.2020, R.usn.č. 1072/2021

Text usneseni RM:
1) doporučuje

ZM schválí! návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Příbram

2) u k | á d á
OW zařadit tento materiál do programu zasedání ZM dne 6.12.2021

Napsal: Ing. Venuše Štoohlová

Návrhy na usneseni:
ZM schvaluje — neschvaluje Střednědobý výhled rozpočtu města Příbram na léta 2023 - 2026

Důvodová zpráva:
Finanční hospodaření územních samosprávných celků se řídí jejich ročnlm rozpočtem a střednědobým

výhledem rozpočtu. Střednědobý výhled rozpočtu je nástrojem územního samosprávného celku pro

střednědobé ňnančnl plánování rozvoje jeho hospodarstvi. 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, o dlouhodobých

závazclch a pohledávkách, o ňnančních zdrojich a potřebách dlouhodobě malizovaných záměrů. U

dlouhodobých závazků se uvedou jejich dopady na hospodaření územního samosprávného celku po celou

dobu trvání závazku.

Finanční výbor Zastupitelstva města Příbram (dále jen FV) se návrhy střednědobého výhledu rozpočtu na léta

2023 — 2026 zabýval na svých jednáních v rijnu a v listopadu. FV na svém jednání dne 22.11.2021 doporučil

svým usnesením Zastupitelstvu města Přlbram předložený návrh Střednědobého výhledu rozpočtu města

Příbram na léta 2023-2026 schválit.

Pflloha: Střednědobý výhled rozpočtu města Přlbram
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