
 text        /         rok 2024 2025 komentář

1 Daňové příjmy  62 000,000 63 000,000

2 Nedaňové příjmy 15 800,000 16 000,000

Největším příjmem je  příjem z lesa,velkým příjmem je i 

nájem od Vožické majetkové,který musí být převeden do 

fondu oprav,  ostatní nájemní smlouvy jsou dlouhodobé,  

výnosy z ostatní  vlastní činnosti (kultura, sociální) , příjem je 

dán zájmem občanů.

3 Kapitálové příjmy 0,000 0,000
 Není aktuálně významný požadavek na odkup majetku 

města,bude se řešit operativně.  

Dotace SDV + dotace od obcí (4112+4121) 2 530,000 2 530,000

Zdroje dle veřejnosprávních   smluv od obcí mají splatnost až 

v prosinci.

přijaté dotace akce invest. i neinvest. 0,000 0,000 pravidelná aktualizace dle uzavřených smluv

Splátky jako akt rozpočtové politiky -                  

dlouhodobá pohledávka 0,000 0,000

dlouhodobá pohledávka - Doudlebská

soudně vyměřeno, (přihlášeno do insolvence -243 195,45 

Kč),

5 provozní výdaje    54 000,000 54 200,000

Běžné výdaje odráží základní potřeby pro zajištění chodu 

města i MěÚ . Roční nárůst těchto výdajů se pohybuje v 

minimální možné míře. Součástí je i příspěvek PO- škole.

6 investiční  výdaje 0,000 0,000

57 250,000 57 940,000

0,000

8115 zůstatky a rezervy minulých let  budou zařazovány do rozpočtu dle skutečnosti v akt.roce

Financování 0,000

 Dle znamének je dělení :  ( + úvěr,     + zdroje z minulých let,     

- splátky úvěrů )

Zbývá na cíle, včetně reprodukce 

majetku, po úhradě přijatých závazků 23 080,000 23 590,000

Nejdůležitější akce ve stadiu přípravy na r.2024 - 2025 ( možná realizace už v r.2023- dle přípravy projektů a finací)

1.       Obnova vodohospodářské infrastruktury na průtahu města - II. etapa

2.       Výměna kotlů v ZŠ, výměna střešní krytiny na objektu 1. stupně

3.       Orpava ulic Plaňková, Poplužní a A. Mareše - vodovod, kanalizace, povrch

4.             Další obytné soubory pro individuální výstavbu - Nad Pilou a Sluneční III.

5.       Vybudování nového sběrného dvoru v ul. Obětí nacismu

6.      Odbahnění panského rybníka a naučná stezka

7.        Stavební úpravy a sníž.energet.náročnosti - ul.Poplužní č.p.3

8.       Vodovodní přivaděč - Vodárenská soustava Mladovožicko

9.      Demolice stávajícího zázemí technické skupiny - zřízení místa pro odpočinek a relaxaci

10.       Čištění odpadních vod v místních částech 

11.       Řešení vnitřního prostředí a vytápění v objektech města, zejména zdr.střediska a ZŠ.

12.       Rozšíření prostor městské knihovny 

13.       Příprava výstavby cyklostezky Mladá Vožice - Noskov

14.       Příprava k financování a realizaci - řešení prostoru měst.části zámecké zahrady jako odpočinkové zóny

15.       Nasvícení Kaple Na Hradě

16.       Údržba mostu na Pavlov Mgr. Jaroslav Větrovský 
            starosta

Výdaje celkem
dlouhodobé 

závazky- 

spl.úvěrů 

8124

§ 3: dopady dlouhodobých závazků  - závazky přijímány velmi zodpovědně,  úvěry především na předfinancování dotačních akcí. 

Návrh -  střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024 -2025Druhové 

třídění dle 

RS

                                                                                                                                                  v tis. Kč

4

dlouhodobé 

pohledávky

Příjmy celkem 80 330,000 81 530,000


