
Návrh rozpočtu Města Mladá Vožice na rok 2018

Rozpočet je zpracován jako přebytkový  s předpokládanou převahou příjmů nad výdaji ve výši  12 159 261,-- Kč.  Z tohoto

Číselné vyjádření návhu rozpočtu na rok 2018

Třída název třídy, položky navrhovaný rozpočet v tis. Kč
1 Daňové příjmy 42 494,000

2 Nedaňnové příjmy 13 257,000

3 Kapitálové příjmy 0,000

4 Přijaté transfery 14 573,661

Příjmy celkem 70 324,661

5 Zařazené provozní výdaje 35 204,125

6 Kapitálové výdaje 2 264,466

5+6 rezerva v návrhu rozpočtu k zařazení do výdajů 20 696,809

Výdaje celkem 58 165,400

Saldo příjmů a výdajů 12 159,261

8 Financování -12 159,261

8124

splátka půjčky na zateplení zdravotního střediska ( do r. 2020), splátky úvěrů po 

obdržení dotací - pož.auto CAS, zateplení 379, 380, 111 -12 159,261

Navrhované závazné ukazatele jsou :

Příspěvek na provoz PO Základní škole a Mateřské škole Mladá Vožice v částce 4 878 tis. Kč . ( Součástí jsou odpisy v částce 478.000 Kč).

přebytku bude hrazena splátka úvěrů- na zateplení zdravotního střediska v částce  128 100,-- Kč, splátky úvěrů po obdržení dotací - pož.auto CAS, 

zateplení 379, 380, 111 ve výši 12 031 161,-Kč .



Vyvěšeno dne : 24. 11. 2017 Mgr. Jaroslav Větrovský, v.r. 

              starosta

http://new.mu-vozice.cz/2017/11/24/navrh-rozpoctu-m…zice-na-rok-2018/

S tímto návrhem se můžete seznámit v listinné podobě v kanceláři č. 12 Městského úřadu v Mladé Vožici, nebo podrobně na internetových stránkách 

města Mladá Vožice v sekci rozpočet města . Připomínky k tomuto návrhu mohou občané vyjádřit písemně do 7.12.2017, či ústně na jednání 

zastupitelstva dne 11.12.2017.

V předloženém návrhu rozpočtových příjmů tvoří největší částku daňové příjmy, které pro nás vybírá finanční úřad. Ty jsou dále doplněny především 

příjmy z místních a správních poplatků. V návrhu není započítána daň z příjmu za město, která je ve stejné výši zároveň položkou výdajovou, a bude 

zařazena do rozpočtu až v termínu podávání daňového přiznání za rok 2017. Vzhledem k tomu, že byla schválena novela zákona o rozpočtovém určení 

daní, kde byl navýšen podíl obcí z výnosu daně z přid.hodnoty a navýšena váha počtu žáků ve výpočtu, očekáváme vyšší daň. příjmy. Nedaňové příjmy 

jsou zajišťovány vlastní činností a nakládáním s majetkem a v nich tvoří největší příjem tržby za prodané dřevo, dále nájemné za městské byty a příjem z 

pachtovného.

Pokud jde o výdajovou stránku rozpočtu, nejvíce prostředků je dáváno do školství, dále na hospodaření v městských lesích  a těžbu dřeva,  na odpadové 

hospodářství , péči o veřejnou zeleň, pečovatelskou službu a další, obcím ze zákona stanovené činnosti.   Součástí výdajů je rozpočtová rezerva, která 

bude použita na úhradu akcí města, až budou provedena výběrová řízení a bude známa cena jednotlivých akcí. Součástí výdajů na správu je i rozpočet 

sociálního fondu , který bude čerpán v souladu se Statutem a Zásadami, schválenými  zastupitelstvem v září letošního roku. Další fond, který město 

zřídilo, je fond obnovy vodohopodářského majetku, do kterého musí být převedeny prostředky z nájmu od Vožické majetkové, s.r.o., hrazeny jsou z něj 

výdaje na pořízení a obnovu vodohospodářského majetku, výdaje jsou rozpočtovány na příslušném §. Převody mezi běž.účty a fondy jsou rozpočtovány - 

jedná se o konsolidační položky, částky nejsou příjmem ani výdajem města.

Sdělení:

Schválený rozpočet a upravený rozpočet na rok 2017 včetně jeho plnění k 31.10.2017 je zveřejněn ve formě výkazu Fin 2-12 za období 10/2017 na 

stránkách města Mladá Vožice současně s návrhem rozpočtu na r.2018.

http://new.mu-vozice.cz/?p=2778&preview=true

