Ukazatel dluhové služby

Ukazatel dluhové služby statutárního města Zlína za rok 2009 činil 6,19 % (viz níže uvedený výpočet).
v Kč

Číslo
řádku

Název položky

Odkaz na rozpočtovou skladbu nebo na jiné
vymezení ukazatele
Skutečnost k 31.12.2009

1.

Daňové příjmy (po konsolidaci)

třída 1

860 285 895,88

2.

Nedaňové příjmy (po konsolidaci)

třída 2

258 992 739,68

3.

Přijaté dotace

položka 4112 + 4212

4.

Dluhová základna

ř. 1 + ř. 2 + ř. 3

5.

Úroky

položka 5141

6.

Splátky jistin a dluhopisů

položky 8xx2 a 8xx4

7.

Splátky leasingu

položka 5178

8.

Dluhová služba

ř. 5 + ř. 6 + ř. 7

9.

Ukazatel dluhové služby

ř. 8 děleno ř. 4 v %

76 840 150,00
1 196 118 785,56
9 671 248,40
64 354 576,30
0,00
74 025 824,70
6,19%

Vláda České republiky usnesením č.1395 ze dne 12.listopadu 2008 zrušila usnesení vlády ze dne 14. dubna 2004
č. 346, o Regulaci zadluženosti obcí a krajů pomocí ukazatele dluhové služby a schválila monitoring hospodaření
obcí. Na základě usnesení vlády ČR Ministerstvo financí každoročně provede výpočet soustavy informativních a
monitorujících ukazatelů (SIMU) za všechny obce a jimi zřízené příspěvkové organizace pomocí šestnácti
informativních a dvou monitorujících ukazatelů a vyhodnotí výsledky výpočtu, přičemž bude vycházet vždy z údajů
k 31.12. příslušného roku (viz následující strana).
Po vyhodnocení všech podkladů budou obce, jejichž ukazatel celkové likvidity (řádek č.18) bude v intervalu <0; 1>
a zároveň podíl jejich cizích zdrojů a přijatých návratných finančních výpomocích k celkovým aktivům (řádek č.13)
bude vyšší než 25 % včetně, osloveny dopisem ministra financí a požádány o zdůvodnění neuspokojivého stavu a
o stanovisko zastupitelstva obce (kopii dopisu obdrží příslušný krajský úřad).
Ministerstvo financí bude následně informovat vládu České republiky o výsledku monitoringu hospodaření obcí.
Ministerstvo financí také vyhodnotí hospodaření ostatních obcí s ukazatelem likvidity v intervalu <0; 1> s pomocí
uvedených ukazatelů a seznam těchto obcí bude zaslán dopisem ředitele odboru 12 Ministerstva financí pro
informaci na příslušné krajské úřady.
Poprvé byla soustava informativních a monitorujících ukazatelů vypočítána za rozpočtový rok 2008.

