
Návrh rozpočtu Města Mladá Vožice na rok 2022

Rozpočet je zpracován jako schodkový, schodek je kryt z přebytků hospodaření minulých let.

Číselné vyjádření návhu rozpočtu na rok 2022

položka název třídy, položky navrhovaný rozpočet v tis. Kč
1xxx Daňové příjmy 46 767,700

2xxx Nedaňové příjmy 19 932,180

3xxx Kapitálové příjmy 0,000

4xxx Přijaté transfery, převody mezi vlast.účty 14 120,653

z toho:                                                                                        pol.

neinvestiční přijaté transfery                                                 41xx 2542,000

investiční přijaté transfery                                                      42xx 8027,700

převody mezi vlast.účty                                                           413X 3550,953

Příjmy celkem 80 820,533

5xxx provozní výdaje 56 279,197

6xxx investiční výdaje 23 590,383

5xxx+6xxx investice a opravy (realizace rozvoje obce) 14 000,000

5342 příděl soc.fondu 350,953

5345 čerpání fondu obnovy VHM 0,000

5349 převod do fondu obnovy VHM 3 200,000

Výdaje celkem 97 420,533

Saldo příjmů a výdajů -16 600,000

8 Financování 16 600,000
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Navrhované závazné ukazatele jsou :

Příspěvek na provoz PO Základní škole a Mateřské škole Mladá Vožice v částce 5 159,00 tis. Kč . ( Součástí jsou odpisy v částce 759 tis. Kč).

https://monitor.statnipokladna.cz/ucetni-

jednotka/00252557/prehled?rad=t&obdobi=1912

Vyvěšeno dne : 26.11.2021 Mgr. Jaroslav Větrovský, v.r. 

              starosta

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 2021. 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 města. 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.

S tímto návrhem se můžete seznámit na úřední desce Městského úřadu v Mladé Vožici, nebo podrobně na internetových stránkách www. mu-

vozice.cz. Připomínky k tomuto návrhu mohou občané vyjádřit písemně do 13.12.2021, či ústně na prosincovém jednání zastupitelstva města.

Sdělení:

Rozklikávací rozpočty minulých let, včetně plnění, jsou zveřejněné na Internetu viz    
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