ROZPOČET
Městyse Dolní Cerekev na rok 2021
Rozpočet na fiskální rok 2021 je plán finančního hospodaření městyse, zajišťuje
ekonomické, sociální a politické funkce městyse a obsahuje odhad příjmů z různých
zdrojů a rozdělení výdajů do různých kapitol. Rozpočet reflektuje na přetrvávající
dopady pandemie a je koncipován s ohledem na aktuální předpoklad ekonomického
naplňování celostátních daňových příjmů, z kterých městys dostává poměrnou část
přepočtenou na velikost katastrální území, počet obyvatel a současně také na počet
dětí ve školních zařízení.
Rozhodující příjmy městyse Dolní Cerekev tvoří daňové příjmy, které jsou vzhledem
k očekávanému pokladu vlivem změn v superhrubé mzdě na rok 2021 predikovány
v celkové výši cca 16,68 mil. Kč. Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu
tvoří dotace na výkon státní správy. Významnou částkou nedaňových příjmů jsou
příjmy z vodního hospodářství, z lesního hospodářství, příjmy z pronájmů obecních
bytů a majetku ve vlastnictví obce.
Výdaje městyse v roce 2021 tvoří mandatorní výdaje, což jsou běžné výdaje
zabezpečující každodenní provoz a chod veškerých činností, které městys
zabezpečuje, např. provoz školských zařízení, provoz vodovodu, sportovní haly,
údržba komunikací, provoz veřejné silniční dopravy, zabezpečení likvidace
komunálních odpadů, péče o veřejnou zeleň a obecní lesy, správu bytového fondu.
Kapitálové výdaje tvoří rekonstrukce chodníků, bytového domu 109 a radnice,
odvlhčení školní budovy, technická infrastruktura sídliště "Cihelna", připojení nového
zdroje pitné vody a intenzifikace úpravny vody a pořízení územního plánu.
Závazné ukazatele jsou stanoveny na úrovni tříd.
Návrh rozpočtu na rok 2021
PŘÍJMY
Položka
Kč
DAŇOVÉ
1xxx
16 679 937
NEDAŇOVÉ
2xxx
15 507 820
KAPITÁLOVÉ
3xxx
0
PŘIJATÉ TRANSFERY
4xxx
412 000
PŘÍJMY CELKEM
32 599 757
VÝDAJE
Položka
Kč
BĚŽNÉ VÝDAJE
5xxx
24 562 557
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
6xxx
11 837 200
z toho:
Příspěvky příspěvkovým organizacím
420 000
VÝDAJE CELKEM
36 399 757
SALDO ROZPOČTU (PŘÍJMY-VÝDAJE)
-3 800 000
Kč
FINANCOVÁNÍ
Položka
Zdroje z minulých let
8115
3 800 000
FINANCOVÁNÍ CELKEM
3 800 000
Rozklikávací rozpočty minulých let, včetně plnění, jsou zveřejněné na internetu viz
https://monitor.statnipokladna.cz
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