Zpráva k návrhu rozpočtu na rok 2022 a střednědobého vÝhledu rozpočtu pro rokv 2023-2024
Návrh rozpočtu města na rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu pro roky 20232O24je základním
řídícímnástrojem financování potřeb města a jeho rozvoje. Rozpočet města Nové Strašecí je sestaven
v souladu se zákonem č. 25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech územníchrozpočtů,ve znění
pozdějšíchpředpisů a je členěn podle jednotliých tříd a paragrafů, a to dle platné rozpočtové skladby.

Návrh rozpočtu města vychází ze schváleného rozpočtovéhovýhledu zpracovaného do roku 2023,
který byl upraven a přepracován. Výchozím bodem při zpracování návrhu rozpočtu byl výpočet
odhadu skutečných příjmů a výdajů za rok 202L Dále byla použita data z účetníchýkazů, dokladů a
zpracovaných analýz, které zohledňují údaje o plnění rozpočtu za předchozí rozpočtovéroky. Do
návrhu rozpočtu byly zapracovány městem uzavíené smluvní vztahy aze zásobníků akcí byly vybrány
PřiPravené investiční akce a velké oprar,y, které jsou soustředěny v }}i'í!lt:t t: j . {:ti:;ť i,. ild!,rt{,i\-ť{: ii}.
Á; tohoto komentáře. Dále tato příloha zahrnuje akce. které jsou nadále rozpracované a zůstávaji
v zásobníku akcí pro využitív dalšímobdobí.
SouČástínávrhu rozpočtu a střednědobého ýhledu rozpočtu na roky 2}23-2024jsou také informace
o skuteČnémčerpánírozpočtu za pŤedcházející období, a to za roky 201 7-2020. Je zde uveden
schválený rozpočet na rok 202l a odhad očekávané skutečnosti k31.12.2021.

RozpoČet města na rok 2022 byl sestaven jako schodkový. Schodek rozpočtu příjmů a výdajů činí
celkem -19.180 tis. KČ. Navrhovaný schodek rozpočtu bude financován z očekávaného zůstatku na
běžných účtechměsta.

Na běŽných Účtech města bylo k l. |.2021 16.180 tis. Kč a na konci roku 2021
finančníchprostředků ve ýši 5.800 tis. Kč.
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pŘíritrovÁ čÁsr nozpočru
zdrojem
Celkové příjmy města jsou pro rok2022 rozpočtovány ve výši 155.470 tis. KČ. NejlYŠŠÍm
příjmŮ
celkoých
%
tJ.70
tis.
Kč,
příjmůměsia jsou daňové pdjmv, rozpočtovány v objemu L09.270
oÁ,
Dále áo příjrnové earti .orpočtu řadíme nedaňové příjmy ve výŠi10.500 tis. KČ, tj, 7
'1$rtu.
kapitálové příjml, ve výši 7.860 tis. Kč, ti,5 % a přťatédotace ve výŠi27.840 tis. KČ, tj.I8 %
celkových příjmůměsta.

Třídal-daňovépříjmy
Daňové příjmy zahmťlí přrjmy zrozpočtovéhourčenídaní - daň zpříjmu fuzických osob, daň
je
zpŤíjmůprávnických oroŮ, daň zpřidané hodnoty a daň z nemovitých věcí. Výše těchto PříjmŮ
a
obce.
závislána celostátním inkasu sdílených daní ajejich následném přerozdělením na stát, kraje
propočet těchto daní se řídívyhláškou č. 3I3l2O2l Sb. o procentním podílu jednotlivých obcí na
částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů,

příjmy z rozpočtovéhourčenídaní (dále jen RUD) j sou navrženy ve výŠi97.310 tis. KČ a je moŽno
první částíjsou sdílenédaně přerozdělované státem dle vYhláŠkY, jejichŽ
1e rozáclit do dvou částí.
Predikce
!;s. uytu stanovena na 89.510 tis. Kč. Při výpočtu těchto příjmůbylo přihlédnuto k daňové
CitYFinance
firmou
zpracované
t<
analýze
ČR
a
samospráv
místních
Ministerstva financí ČR, Sdružení
praha (Ing. Luděk Tesař), která se v rámci místníchsamospráv specializuje na Predikci daňoých
příjmů. pro stanovení daňových příjmůpro rok 2022 ve \aíši89.510 Kč se město přiklonilo k Predikci
)piucouuné firmou CityFinance.Praha. Tyto predikce jsou sledovány již několik let a vŽdY mělY
nejblížek následně obdrženéskutečnosti.

Ke druhé části příjmůz RUD řadíme daně silně reagujícína místní podmínky. Jedná se o daň z Příjmu
prarrni"ly.r, o*b ,u obce, která je pro rozpočet 2022 stanovena V obvYklé ÚŠi 5.000 tis. KČ a dále
dai znemovitých věcí která j e taktéžstanovena v oblryklé výši 2.800 tis. Kč.

Celkové navýšení RUD oproti roku 2021 čini24.093 tis. Kč,
Druh
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Dalšímipřrjmy patřícído této třídy je skupina místníchpoplatkŮ a těmi jsou: poplatek za komunální
odpad, poplatek ze psů, poplatek za užíváníveřejného prostranství. Vzhledem k stabilnímu poČtu
trvale zÍlicicl-tobyvatel v obci neočekáváme v této skupině oproti předchozím letŮm zásadní navýŠenÍ.
Návrh těchto příjmů je stanoven ve výši 3.593 tis. Kč.

K daňovým příjmům města dále patří výnosy úhrady z dobývacího prostoru, které jsou pro rok 2022
stanoveny u" o}si l87. tis. Kč. Tato částka odpovídá výplatě Českéhobáňského úřadu v roce 202I.
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Původníčástka 260.655,00 Kč, která vycházelazpalšáIni ěástky zavyuživané pozemky ve vlastnictví
města, byla ponížena o prováděné sanace a rekultivace pozemků, těžba zatím neprobíhá.

V neposlední řadě třída 1 obsahuje příjmy z poplatků r,ybíraných na zékladézákonných zmocnéni, a
to jsou správní poplatky. Správní poplatky očekáváme ve v/ši 1.130 tis. Kč. Dalším příjmem v
rozpočtu města je daň zhazarda. Průměrnéplnění v letech 20I8-2a20 činilo cca 6.800 tis. Kě.
Rozpočet těchto příjmů je pro rok 2022 stanoven ve ÝYši 7.000 tis. Kč.

Třída 2 - nedaňové příjmy
Tato třída soustřeďuje přrjmy zvlastní činnosti města, jeho orgánů a organizačníchsložek.
Rozhodující část navržených nedaňoých příjmů (tj. 43 Yo) tvoří zejména přrjmy z pronájmu
kanalizačníinfrastruktury společnosti Technické služby Nové Strašecí s.r.o.. Nájem je stanoven ve
výši 4.600 tis. Kč tak jako v předchozím roce. Po dokončeníIV. etapy r,ybudovaní kanalizační sítě a
napojení občanůvjednotliých lokalitách bude výše nájmu upravena. Úpraly qfše nájmů jsou
v kompetenci rady města a jeho případné naýšeníbude po jeho schváleni zapracováno do rozpočtu.
Tak jako v předchozích letech budou přrjmy z pronájmu této infrastruktury soustřeďovány na
zvláštním bankovním účtu(fondu), ktery sloužípro obnovu a údržbuvodohospodářského maietku.
Finance ztohoto fondu jsou pak postupně zapojovány do rozpočtu vnávaznosti na plánovanou
výstavbu, rekonstrukce a opra\T kanalizačnísítě, ČOV a vodovodů.

Do dalšískupiny z většíchnedaňoých příjmůpatří příjmy z činnosti kulturních zařízení (1.850 tis.
Kč) příjmy zatíídéníkomunálníhoodpadu (1.100 tis. Kč) apříjmy z městských sportovníehzaíízení
(500 tis. Kč). K nižšímnedaňoým příjmům řadíme příjmy z činnosti městské poticie (250 tis. Kč),
městské knihovny (120.tis. Kč.), místnísprávy (100 tis. Kč), příjmy ze zřízenívěcných břemen
(100 tis. Kč) a přrjmy Jednotky sboru dobrovolných hasičů(150 tis. Kó) za pojistná plnění při
zásazích u dopravních nehod.

Novým příjmem v této oblasti je f,rnanční příspěvek ve výši 1.170 tis. Kč. Obec Rynholec se zayázala
poskytovat městu příspěvek na zajištění povinné školnídocházky 10 tis. Kč na jednoho žáka s trvalým
pobytem v Obci Rynholec zarok.
Do nedaňol}ch příjmůjsou zaŤazeny příjmy z úroků,pro rok 2022 očekáváme tyto přrjmy ve výši
10 tis. Kč. Součástínedaňoých příjmůje výnos z rozdělení zisku společnosti Technické služby Nové
Strašecí s.r.o.. V roce 2021 činil tento příjem 500 tis. Kč, pro rok2022je tento příjem naplánován ve
stejné ýši.

Celkové nedaňové příjmy pro rok 2022 jsounavrženy v objemu 10.500 tis. Kč.

Třída 3 - kapitálové příjmy
Jedná se o příjmy, které jsou dosahovány z prodeje majetku města_, o kterém vždy rozhoduje
zastupitelstvo města. V uplynulých letech to byly přrjmy zejména z prodeje bytů, pozemků a ostatních
nemovitých, případně movitých věcí. Do této skupiny dále patří poskytnuté investičnípříspěvky. Pro
rck2022jsou rozpočtovány kapitálové příjmy ve výši 7.860 tis. Kč. Plánovaná částka 1.430 tis. Kč
obsahuje platby od občanůza vybudované přípojky. Očekávaný příjem ve výši 30 tis. Kč zahrnuje
příspěvek na navýšeníkapacity ČOV l,rycházejici zp\ánovací smlour,y o výstavbě nového domu.
Možný výnos z prodeje pozemků je odhadován na 300 tis. Kč. Dále je do příjmů v této oblasti zaŤazen
ziskzprodejepozemkůpar.č.I07115al070l6vk.ú.NovéStrašecívevýši3.600tis.Kč.Radaměsta
a
J

na svém zaseďáni dne 1.It.2021 projednala cenové nabídky uchazeČŮ a doporuČila zastuPitelstvu
města ke schválení, které je dne II.1I.202I schválilo.
Dalšímpříjmem je prodej pozemků parc. č. 1104186 a II04l90 v k,ú. Nové StraŠecÍ,které se
jako
nacházeyv severovýchodní části zastavitelného územiměsta a jsou urČeny podle Územního Plánu
plochy rlýroby a skladování. Pozemky nejsou zasít'ovány a jsou přístupné z komunikace PrŮmYslováMěsto obdrželo žádost o koupi těchto pozemku od společnosti, která je vlastníkem sousedních,
navazujicích pozemků. V současnédobě město provedlo kroky k zajiŠtěnívypracování znaleckého
posudku. Prodejní cena je odhadována na 2.500 tis. Kč.

Třída4-přijatédotace
Do této třídy patří dotace v rámci tzv. souhrnného ťrnančníhovztahu, dále pak dotace, které se městu
podaří získat na investičnínebo neinvestičníčinnost z prostředkŮ EU, státu, státních fondŮ Čikraje.
bal" ;ro., zde soustředěny dotace od obcí na činnost městské policie, převody z výnosŮ vedlejŠÍho
hospodářství, dotace do sociálního fondu a fondu pro děti a mladistvé.

V návrhu rozpočtu na rok

2022 je v této třídě zahrnuta dotace v rámci souhrnného dotaČníhovztahu

se státním rozpočtem v celkové výši 6.800 tis.

Kč.

příjem plynoucí do rozpočtu od okolních obcí za činnost městské policie je naplánován ve výŠi1.560
tis. Kč.
příjmy z vlastní činnosti vedlejšího hospodářství jsou navrženy ve ýŠi5.000 tis. KČ. ObvYklá Částka
byia nar.ryšena o 1 mil. Kč. K posílenírozpočtu v této oblasti došlo díky tržbámzapronájemhroboých
míst. V loňském roce skončilo 5-ti leté období pronájmů, které je vyuŽÍváno větŠinou nájemcŮ (dalŠÍ
období pronájmu je 1 rok a 10 let). Výnosy z pronájmů činnív tomto roce 1 ,2 milr KČ. DalšíPříjem
do rozpočtu města plyne zpronájmu tepelných zaŤizeni (cca 1,7 mil. Kč) a pronájmu Pozemku
společnosti Technické služby Nové Strašecí s.r.o. v celkové výši 2.200 tis. Kč.
příjem do ,,Sociálního fondu zaměstnancůo' je rozpočtován ve výši 630 tis. KČ. Příjem do ,,Fondu
pro děti a mladistvé" je stanoven na 100 tis. Kč.

Návrh rozpočtu obsahuje dotaci poskytnutou Ministerstvem pro místnírozvoj na projekt
,,Rekonstrukce podlahy a stropu ve sportovní hale BIOS". Akce zahrnuje odstranění stávající

podlahové konstiukce v prostoru tělocvičny, kontrolu a případnou opravu hydroizolace, odstranění
ázbestor,}ch prvků a konstrukcí ve stropě, vybudování nového akustického a nárazuvzdorného
podhledu dte Čxs 73 0527,vybudování stěnového akustického absorbéru. vybudování nové spottovní
podlahy včetně podkladní roštovékonstrukce a souvisejícíúpravy elektroinstalace (dle projektové
áokumentace). Celkové výdaje projektu po ýběru zhotovitele, TDS aKBoZP ČinÍ9.463.385,74KČ
včetně DPH. Stavební práce byly zapoěaty v záŤi tohoto roku, a proto oČekáváme plnění dotace v roce
následujícím. Dotace byla stanovena na 4.558 tis. Kč.

Z operačníhoprogramu životního prostředí EU byla městu přidělena dotace na projekt
..Vzduchotechnika v budově poliklinikyo'. Předmětem akce je kompletní ýměna vzduchotechniky
v budově polikliniky za účelemsníženíenergetické náročnosti budor,y s využitímodpadního tepla a
lyhovění hygienickým předpisům a normám. Předpokládané náklady projektu činí7.350 tis. KČ,
dotace 2.153 tis. Kč a spoluúčastměsta 5,191 tis. Kč (částky jsou uvedeny sDPH). RozpoČtové
náklady ve výši 6.950 tis. Kč byly stanoveny dle projektové dokumentace zpracované fimou NCI.CZ
ENGINEERING, s.r.o.. Dále byly připočteny náklady ve ýši 250 tis. Kč na zajištěnía administraci
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výběrového řizení, přípravu podkladů pro r,ydání rozhodnutí o poskytnutí dotace a administraci
projektu. Náklady na technický dozor a koordinátoru BOZP byly odhadnuty ve výši 150 tis. Kč.
V nadcházejícím roce bude probíhat soutěženínákladů a ýběr zhotovitele stavby. Poté bude dotačním
orgánem vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Do rozpoČtu j.e také zapojenapoměrná část dotace ze Státního fondu životníhoprostředí na,,Dostavbu
kanalÍzace a ČOV" ve ýši 3.902 tis. Kč. Jedná se o poslední část z celkové dotace (69.751 tis. Kč).

V roce 2022 očekáváme zbylou část dotace na akci,,Rekonstrukce hasičskézbrojnice" ve
Kč. Termín realizace projektu byl prodloužen do 23.6.2022.

ýši 940

tis.

Celkové přijaté dotace pro rok 2022 jsounavrženy v objemu 27.840 tis. Kč.

vÝna.rovÁ čÁsr RozpočTu
Třída5*Běžnévýdaje
Obsahem této třídy jsou provozní a neinvestičníýdaje, které město v rámci své činnosti vynakládá
Prostřednictvím sých orgánů, organizací a organizačníchsložek. Podrobný rozpis velkých oprav
zařazených do rozpočtu roku 2022 je soustředěn v Příloze č. L, čásí] ., odsíavec ó/ tohoto komentáře.

Celkový objem běŽných výdajů rozpočtovaných pro rok2O22 činí117.130 tis. Kč.
Členěnípodle paragrafů je přehledně uvedeno v návrhu rozpočtu. Oproti schváleným běžným výdajům
na rok 202I je návrh rozpočtu pro rok 2022 naýšen celkem o ].160 tis. Kč. Zásadni změny
ýdajů
(nad 100 tis, Kč) byly provedeny na těchto paragraťech rozpočtovéskladby:
§ 2212 - Silnice
Běžnévýdaje jsou poníženyo |4,6 mil. Kč. Z částky na dofinancování oplav povrchů po kanalizaci ve
výŠi20 mil. Kč přechází do roku 2022 oprava ulice Fortna, která činní4,2 m1l. Kč. Běžná údržbasilnic
je povýŠenao 0,3 mil. Kč a nově je přidána akce ve ÝYši 0,4 mil. Kč na rekonstrukci vjezdů v Dukelské
ulici a 0,5 v ulici Na Spravedlnosti.

§ 2219

- Pozemní komunikace

§ 2292

_

Opravy komunikací jsou pro každý rok navrhovány aktuálně. Navržený rozpočet pro rok 2022 čini
10,3 mil. Kě a zahrnuje plánované opravy jednotlivých ulic např. Lesní (5 mil. Kč), Lipová (3,5 mil.
KČ), obnova polních cest (0,5 mil. Kč), oprava cesty u H,lŠ Na Kocourku (0.6 mil. Kč)
obslužnost
Finance jsou povýŠenyo 0,75 mil. Kč na pokrytí zýšených nákladů avizovaných v této oblasti.

2I _od
o
Finance jsou povýšeny o,0,5 mil. Kč a zahmují opraly kanalizací v-ulici Ke Stadionu+ MŠNa
Kocourku, Čelechovická, Čsl. Armády, Zahradnicelkem ve výši 1 mil. Kč.
§ 2341 - Vodní díla
Finance jsou povýšeny o 0,15 mil, Kč na pokrytí nákladů týkajícíchse projektové dokumentace
Nového rybníka II.
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§ 3113 -Základní školy
Firrun.. pro příspěvkovou organizaci ZŠ+HztŠNové Strašecíjsoupovyseny o 1,5 mil. KČ na pokrytí

zvýšených nákladů cen energií.

voblasti mezd, Částka zahrnuje
§ 3314 - Městská knihovna. Výdaje jsouposíleny o 0,16 mil. Kč
Dále Posílenívýdajů zahrnuje
10.11.202I.
dne
ry;,s"ni .,r"zd dle naíízenivlády č. 420l2o2t Sb. ze
zýšeníplatového stupně jednoho zaměstnance a vyššímzdové náklady na nového zaměstnance. Dále
nákladY v oblasti
je iozpo8et povýšeno 50 tir. Kč na pokrytí zvýšenícen energií a o 30 tis. Kč na lyŠŠÍ
vzdělávací činnosti.
§

3

319 - Městská kulturní zaŤízeni

x*rtr-počtujepovýšenol,25mil.Kč.Částkazahrnujenapř. navýšeníenergií(0,5mil.Ke),1ákyn
nových stólů, aparatrrry a nouzových světel a posílenívýdajů v oblasti mezď (0,65 mil. KČ). Cástka
zahrnuje zýšenímezddle nařízení vlády č. 42O|2O2I Sb. ze dne 10.1 I.2021,. Dále PosÍlení mzdových
r,}dajů obsahuje zvýšeníu DPP hodinové sazby dle ývoje minimální mzdy, zvýŠenív DPC (vČ.
odvodů) o 1 pracovníka, 1x zvýšeníplatového stupně v r-2022.

34l2 - Městská soorlovní zaiízení
xarr.h .Órpočtu je ýovýšen o 0,54 mil. Kč. Částka zahrnuje i,}daje na pokrytí zvýŠených nákladŮ cen
energií a ivýšeni mezd dle nařízení vlády ě. 4201202r Sb. ze dne 10.1 I.2021,. Dále Posílenímzdových
výdajů zahrnuje zvýšeníu DPČ hodinor,é sazby dle ývoje minimální mzdy, nového zaměstnance
(Dpp) na správu atletického areálu. Navýšenídále zahrnuj e zpíovozněnívzduchotechniky v hale BIOS
ve výši 0,17 mil. Kč.
§

§ 3631

- Veřeiné

Návrh rozpočtu je poníženo akci týkajícíse minulého roku tj. 5,5 mil. Kč za rekonstrukci veřejného
osvětlení po dokanalizování města. Dále byly výdaje povýšeny o náklady na pokrytí zýšených cen
elektrické energie.
§ 3639 - Komunální hospodaření
Na*r1 rozpočtu je povýšen o 4,1 mil. Kč. Toto naýšenízahrnuje rekonstrukci kotelnY v HavlÍČkově
ulici (1,3 mil. Kč) anaŽižkově náměstí (1,3 mil. Kč) a dále rekonstrukci střechy v ulici HavlÍČkova
čp.57 (i,5 mil. Kč).

- Sběr a svoz komunálního odpadu
je povýšen o 0,5 mil. Kč kvůli rostoucím nákladům v této oblasti. Státní příspěvek za
rozpočtu
Ňavrh
uloženíSKo se zvedl z 500,- Kč na 800,- Kč za 1 t. Město disponuje slevou 300,- KČ, neŽ vyČerpá
200 kg na každéhoobyvatele, pak se uloženína skládku zdraži o 300,-Kč zal t. Plasty město ukládalO
v loňském íoce za 500,- Kč za I t. Nyní je cena 3.000 , - Kč za l t. V loňském roce byly náklady 61 tis.
Kč, letos 369 tis. Kč, pokud bude lytříděn stejný obsah. Narostly náklady na stavební odpady
(v tunách) téměř na dvojnásobek. Město navýšilo otvíracídobu SD o 10 hod. týdně (očekávají se vyšší
náklady).
§ 3722

§53
- Městská 1icie
Návrh rozpočtu je navýšen o 1,2 mil. Kč a zahrnuje: navýšenímezd (0,95 mil. Kč) dle nařizení vlády
č. 42012021 Sb. ze dne 10. 1I .202I, energií (0,14 mil. Kč), ročnípoplatekprogíamového r,ybavení MP
Manager (0,1 mil. Kč).
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§ 55l2 - Požární ochrana
Návrh rozpočtu je navýšen o 0"4 mil. Kč. Celkor,lz rozpočet ve výši 1,93 mil. Kč zahrnuje výdaje na
opravy poŽární techniky ve ýŠi0,35 mil. Kč, ochranné prostředky 0.25 mil. Kč, revize 0,1 mil. Kč,
obměnu technických prostředků 0,2 mil. Kč, výdaje na pohonné hmoty 0,2 mil. Kč, spotřebu plynu
0,1 mil. KČ, příspěvek na podporu projektu HZS Středočeského kraje 0,45 mil. Kč, ostatní béžné
výdaje pojené s akceschopností jednotky ve ýši 0,28 mil. Kč (napŤ. náklady na spotřebu el. energie,
telefony, školení,ost. služby, obnova zdravotních potřeb).
§ 6171

- Místníspráva

§ 6399

- Ostatní finančníoperace

Návrh rozpoČtu je navýšen o 2,7 m1L Kč a zahrnuje: 0,3 mil. Kč navýšenícen energií, 0.3 mil. Kč
nákup drobného IT r,ybavení (nové PC 7 x, tiskárny 2 x, monitory 5 x).Rozpočet mezdbyl posílen o
2,1 mil. KČ. Částka zahrnuje zvýšení mezddle nařízení vlády č. 420l2O2I Sb. ze dne 10. 11.2O2t Dále
Posílenímzdových výdajŮ zahrnuje 3 x zýšeníplatového stupně v r. 2022, rozšířeníprovozní doby
na sběrném dvoře, zvýšeníu DPP hodinové sazby dle vývoje minimální mzdy, zvýšenío nového
zaměstnance na finanČnímodboru, částečnézvýšení po přijmutí 1 pracovníka na stavební odbor na
plný pracovní úvazek.

Tento paragraf zahrnuje výdaje souvisejícís odvodem DPH a jiných daní. Rozpočet na tomto
paragrafu je ve výŠi5 mil. Kč a skládáse ztěchto částek: běžnénáklady na DpH 1 mil. Kč, DpH
zProdeje pozemkŮ 1 mil. Kč, daň zpŤíjmuPO za obce 5 mil.
z ťakturovaných nákladů při výstavbě kanalizace,

Kč a -2 mll. Kč vratka DpH

Návrh rozpoČtu pro rok 2022 nastavil ve třídě 5 ,,Běžnéýdaje" tyto částky jako závazné limity na
jednotliqých paragrafech a ztohoto pohledu je nezbytné k běžným i.}dajům takto přistupovat.
Odpovědnost za jejich dodrženímají jednotliví vedoucí zaměstnanci města jako spravci iěchto
Paragrafu. Ve smyslu příslušných ustanovení zákona o rozpočtových pravidlech územníchrozpočtů
bude po schválení návrhu rozpočtu neprodleně proveden rozpis rozpočtu na jednotlivé položky dle
rozpočtové skladby.

Třída 6 - Kapitálové r,ýdaje
Do návrhu rozpočtu pro rok 2022 jsou zaŤazeny kapitálové r]daje v celkovém objemu 57.520 tis. Kč.
Podrobný rozpis vŠech kapitáloých r,}dajů s krátkým popisem je v příloze číslo]., část ]., odstavec
rý tohoto komentáře.

Kromě noých kapitálových ýdajů vybraných ze zásobníku akcí, zahrnuje rozpočet pro rok 2022 i
akce, které byly započaty v předchozich letech apíecházelí do roku následujícího.
Jedná se o t)zto akce:

Dostavba kanalizace a Čov
Rekonstrukce podlahy a stropu v hale BIOS
Rekonstrukce hasičskézbrojnice
Rekonstrukce veřejného WC
Parkoviště v poliklinice +parčíka autobusová zastávka
Plánované harmonogramy výdajŮ těchto akcí jsou soustředěny v přílohácit č. 2-6 tohoto komentáře
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Třída 8 - Financování
Zde jsou zahrnuty splátky jistin úvěrů,které město přijalo v minulých letech. Město veškeré své
závazky v této skupině výdajů uhradilo do konce roku 2019.

Návrh rozpočtu pro rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu pro rok 2023-2024 je sestaven jako
schodkový se saldem příjmůa ýdajů ve výši -19.180 tis. Kč Tento schodek je zajištěn a bude pokryt
z ťtnancíuložených na běžných účtechměsta.
Z odhaduočekávané skutečnosti rokl202l lryp|ývá, že zistatekna běžných účtechbude k 3I.12.2021
ve ýši 24.980 tis. Kě. Zůstatek na běžnémúčtuk 3I.12.2022 se předpokládáve výši 5.800 tis. KČ.

příprava a zaiištění úvěrovÝch zdroiů v nadcházeiícím roce.
Zastupitelstvo města na svém zasedánídne 15.října2020 schválilo kontokorentní úvěr ve ýši 20 mil.
Kč, ktery nebyl čerpán a jeho splatnost vypršela ke dni 19.I0.202I. Tento kontokorentní Úvěr nebyl
dále prodloužen zdůvodu dostatku financí uložených na bankovních ÚČtech města.
Do rozpočtu města pro rok 2022 nebyly zařazeny akce, které jsou v přípravné fázi nebo byly prozatím
odloženy. Soupis těchto akcí je v Prliloze č. l ,, čtlst 2. Nezcu\aze nr.s da rozpačlu, Pokud by se město
rozhod|o zařadit některou z těchto akcí do schváleného rozpočtu během následujícího roku, bylo by
nutné provést rozpočtovou změnu azajistit finančnízdroje.
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