Obec Mokré, Mokré 12, 517 71 České Meziříčí
okr. Rychnov nad Kněžnou

Strategický plán
rozpočtový výhled na roky 2016 – 2020
Zastupitelstvo obce Mokré při schválení tohoto rozpočtového výhledu vycházelo z vývoje příjmů
a výdajů roku 2014 s ohledem na realizování běžných a investičních výdajů v následujících letech.
Obec Mokré se v roce 2015 bude řídit rozpočtovými pravidly, od 3/2015 schváleným rozpočtem.
V případě obdržení dotačních prostředků bude pokračovat v investičních záměrech, z nichž některé
jsou již rozpracovány a jsou na ně připraveny projekty:
Rok 2015: Schválený rozpočet – zahájení I. etapy rekonstrukce budovy bývalé smíšené prodejny
v Mokrém čp. 88 – záměr schválen 10.11.2014 na veřejném zasedání zastupitelstva. Projekt
navazuje na schválení z 5.12.2013. Rekonstrukce měla proběhnout v roce 2014, ale z důvodu
neobdržení dotace žádost o dotaci a zahájení prací zastupitelstvo přesunulo na rok 2015.

Rok 2016
Dokončení II. etapy rekonstrukce budovy bývalé smíšené prodejny v Mokrém čp. 88.

Rok 2017
Zahájení I etapy obnovy stávajících chodníků a veřejné zeleně (cca od budovy obecního úřadu
k rybníku Tyčák).

Rok 2018
Cesta ke mlejnu – nový povrch, údržba rybníků v obci

Rok 2019
Realizace bezdrátového veřejného rozhlasu v obci.

Rok 2020
Hřbitov – oprava zdi a obnovení zeleně, včetně cesty

Veškeré výše uvedené akce bude obec provádět v případě obdržení dotací, v krajním
(mimořádném) případě může být dofinancování dalšími zdroji.
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Rozpočtový výhled zpracovala:
Hlavní účetní a správce rozpočtu: Dagmar Honsnejmanová

Rozpočtový výhled schválila:
Starostka obce – příkazce operace: Blanka Kučerová

Rozpočtový výhled byl schválen zastupitelstvem obce dne: 12.12.2014

Tento doklad je v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších
předpisů, dále zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních samosprávných
celků, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů.

Poznámka:
Rozpočtové výhledy a jejich schvalování:
Schválení 12.12.2014 – na roky 2016 – 2020
Schválení 3.12.2009 – na roky 2011 - 2015
Schválení 5.12.2005– na roky 2007 – 2010
Schválení 6.1.2005 – na roky 2005 - 2006
Schválení 30.10.2002 - na roky 2002 – 2007
Strategické plány obce a jejich schvalování:
Schválení 21.3.2013 – doplnění plánu do roku 2015 o projekt na odvodnění pozemků V Lípách.
Schválení 14.12.2009 – aktualizace plánu na roky 2011 – 2015
Schválení 6.11.2008 – výhledově na roky 2009 – 2012
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