Rozpočet na rok 2021

Město Benešov nad Ploučnicí
náměstí Míru 1, Benešov nad Ploučnicí, IČO 00261181

Rozpočet na rok 2021

Projednáno:
pracovním zastupitelstvem
zastupitelstvem města
Zpracoval: Bc. Lenka Sluková – vedoucí finančního odboru

dne: 21.1.2021 a 1. 2.2021
dne: 24. 2. 2021

Zveřejněno dne:
Schváleno dne:

Sejmuto dne: 24. 2. 2021

5. 2. 2021
24. 2. 2021

Usnesením zastupitelstva města č. 10
Při sestavování, projednávání a schvalování rozpočtu na rok 2021 byla současně provedena předběžná řídící finanční
kontrola.
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1 Prameny rozpočtového práva
•

Ústava, Čl. 101, odst. (3) ÚSC jsou veřejnoprávními korporacemi, které mohou mít vlastní majetek a hospodaří
podle svého rozpočtu

•

Zákony
➢ 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a změně některých souvisejících zákonů – tzv. velká rozpočtová
pravidla
➢ 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů – malá rozpočtová pravidla
➢ 243/2000 Sb. o rozpočtovém určení daní (dále jen RUD)
➢ Zákon o státním rozpočtu na příslušný rok
➢ 219/2000 Sb. o majetku ČR

•

Vyhlášky
➢ k provedení zákonů o rozpočtových fondech
➢ 323/2002 Sb. o rozpočtové skladby, ve znění pozdějších předpisů.

2 Základní charakteristika rozpočtu města
Návrh rozpočtu města Benešova nad Ploučnicí na rok 2021 je sestaven v souladu s ustanovením zákona
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, se
zákonem 23/2017 Sb.,o rozpočtové odpovědnostiiii, v návaznosti na Střednědobý výhled rozpočtu města na roky 20222023.

Základní návrh rozpočtu města na rok 2021 zní:
Souhrn příjmů a výdajů
Příjmy celkem
Výdaje celkem
Rozdíl mezi P a V

Rozpočet 2021
75 780 100,00
88 932 168,00
-13 152 068,00

Z předloženého návrhu je zřejmé, že rozpočet je sestaven jako schodkový, přičemž schodek bude pokrytý
přebytkem z vlastních zdrojů, vytvořených za rok 2020 a dočerpáním investičního úvěrového rámce.
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3 Rozpočet města
Rozpočet se člení podle rozpočtové skladby – na příjmy a výdaje. Příjmy rozlišujeme daňové, nedaňové,
kapitálové a přijaté dotace. Výdaje členíme na běžné a kapitálové. Zvláštní kapitolu rozpočtové skladby tvoří
financování.
Při sestavování rozpočtu na rok 2021 jsme vycházeli ze zákonných předpisů, které jsou platné v současné době:
•
•
•
•

Zákon 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Zákon 128/2000 Sb. o obcích
Zákon 243/2000 Sb. o rozpočtovém určení daní
Vyhláška MF č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.

Předpoklady zohledněné při sestavování rozpočtu:
•
•
•
•
•
•

Od 1.1. 2021 účinné změny daní: včetně navýšení RUD pro obce z 23,59 % podílu sdílených daní na nových
25,84 %
Změna výpočtu zdanění výplat zaměstnanců (zrušení superhrubé mzdy)
Snížení daně z příjmů fyzických osob na 15 % (z hrubé mzdy)
Sleva na poplatníka z 24 840 Kč na 34 125 Kč
Negativní dopady virové pandemie
Předpokládané zvyšování peněžních zásob ze strany obyvatel a s tím související pokles HDP

Pro zpracování návrhu rozpočtu na rok 2021 byly použity především tyto podklady:
•
•
•
•
•

podklady od vedoucích odborů Městského úřadu Benešov nad Ploučnicí
podklady od ředitelů / ředitelek příspěvkových organizací, aktualizace těchto podkladů a jejich vyhodnocení
rozpočet města na rok 2020
vyhodnocení skutečnosti plnění rozpočtu roku 2020
střednědobý výhled rozpočtu města Benešova n. Pl. na roky 2022 – 2023 (dále jen „výhled“),

Daňové a nedaňové příjmy a neinvestiční dotace jsou zdrojem krytí běžných výdajů města. Kapitálové výdaje mají být
zajištěny kapitálovými příjmy, příjmy z dotací na investice, zůstatkem po zajištění výdajů na běžný provoz.
Následující faktory mohou ovlivnit vývoj finančních zdrojů města:
•
•
•

novely daňových zákonů,
měnící se rozsah a výše dotací ze státního rozpočtu,
zajišťování vlastních zdrojů na financování akcí, kde je spoluúčast na financování z evropských fondů.
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3. 1 PŘÍJMY
Příjmy rozpočtu města jsou závislé na počtu obyvatel, počtu žáků, velikosti katastru, dani z nemovitostí, místních
poplatcích, vlastní činnosti (pronájmy majetku, atd.), na dotacích, na počtu zaměstnanců pracujících v katastru města,
na prodeji majetku a zhodnocení finančních rezerv. Příjmová část je rozpočtována v souladu s aktuální prognózou
ekonomiky, změnami zákonů a stavem v dotační oblasti.

Daňové příjmy
Rozhodující položkou v příjmové části jsou daňové příjmy, které představují cca 63 % rozpočtovaných příjmů
města. Jejich výše v jednotlivých letech je dána předpokladem MF ČR o objemu jejich výběru a podílem dle
rozpočtového určení daní.
Daňové příjmy města tvoří daň z přidané hodnoty, daň z příjmů právnických osob, daň z příjmů fyzických osob,
daň z nemovitých věcí, daň z hazardu, různé typy poplatků, zejména místní a správní poplatky.
Pokud se prostředky vybrané na daních dělí mezi více úrovní veřejných rozpočtů (obec, kraj, státní rozpočet),
hovoříme o daních sdílených. Pokud je příjemcem finančních prostředků pouze jedna úroveň, jedná se o daně výlučné
(daň z nemovitých věcí, výnos daně z příjmů právnických osob v případě, kdy poplatníkem je obec).
Rozhodujícím kritériem při přerozdělování daňových příjmů je počet obyvatel města.

Daňové příjmy pro rok 2021 jsou rozpočtovány ve výši 48 065 tis. Kč. Zásadní podíl na daňových příjmech mají
tzv. sdílené daně, které jsou pro rok 2021 navrženy ve výši 44 490,- tis. Kč. Daň z nemovitosti, která je tzv. daní
výlučnou, je rozpočtována ve výši 1 200 tis. Kč.
Nedaňové příjmy
Nedaňové příjmy představují relativně stabilní prvek v rozpočtu města. Jejich výše se odvíjí od velikosti majetku
(pronájmy) a rozsahu vlastní činnosti (např. poskytování služeb, příjmy z lesního hospodářství, apod.) Menší část příjmů
tvoří přijaté sankční platby, splátky půjček. Nedaňové příjmy jsou navrhovány ve výši 4 262 tis. Kč.

Kapitálové příjmy
Kapitálové příjmy jsou spíše doplňkovým zdrojem příjmů města. Jsou tvořeny zejména prodejem dlouhodobého
majetku. Město nemá na rok 2021 schválen záměr prodeje majetku

Přijaté transfery - dotace
Transfery jsou druhým nejvýznamnějším zdrojem příjmů města. Mohou pocházet jak ze státního rozpočtu, tak i
ze státních fondů, ale i z rozpočtů regionálních rad (EU projekty), z rozpočtů krajů. Největší část tvoří transfery ze
státního rozpočtu, a to příspěvek na výkon státní správy. Důležitou roli hrají i investiční dotace, ať už z národních nebo
evropských programů. Na rok 2021 se počítá s příspěvkem na výkon státní správy ve výši 4 272 tis. Kč.
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V celkovém objemu příspěvku byla zohledněna změna počtu obyvatel jednotlivých správních obvodů kategorií
obcí dle bilance obyvatel ČR k 1. 1. 2020 vydané ČSÚ. Příspěvek je určen na částečnou úhradu výdajů spojených
s výkonem státní správy. Výdaji se rozumí mzdové a provozní výdaje vázané na zaměstnance vykonávající státní správu.
Příspěvek na výkon státní správy pro rok 2021
Příspěvek na výkon státní správy rok 2021

Kč

Základní působnost

829 099,00

Matriční působnost

439878,00

Stavební působnost

1 727 141,00

Zápisy v knize manželství nebo partnerství

216 372,00

Pověřený úřad

914512,00

Zápisy v knize úmrtí

21 736,00

Za úkony určení otcovství

2 717,00

Na působnost stavebního úřadu

1 786 061,00

Na pověřený obecní úřad

945 380,00

Na financování veřejného opatrovnictví
CELKEM

30 500,00
4 271 100,00

Významnou roli má v rozpočtu města schválená investiční dotace ve výši 18 mil. Kč na rekonstrukci centra
volnočasových aktivit v Nerudově ul.

3. 2 VÝDAJE
Výdaje města jsou vynaloženy zejména na provoz a údržbu majetku a na investiční akce. Při plánování výdajů
musí být zohledněny ceny nakupovaných služeb, zboží, efektivita organizací a společností, správa dluhu, politika rozvoje
a řízení projektů, lidé a efektivita jejich práce. Při plánování rozpočtu se výdajová část plánuje na základě požadavků
vedoucích jednotlivých odborů a na město finančně napojených organizací.
Běžné výdaje
Město je musí vynaložit každý rok na provoz, proto také provozní výdaje. Tyto výdaje musí samospráva vydat ze
zákona (údržba města, příspěvkové organizace, apod.).
Provozní saldo je zásadním ukazatelem finančního zdraví. Vypočítá se jako rozdíl běžných (provozních) příjmů a
běžných (provozních) výdajů. To jsou prostředky, které zbývají městu po odpočtu splátek dluhu k „volnému“
rozhodování (rozvoj a investice).
Běžnými výdaji jsou neinvestiční nákupy a související výdaje, tzv. mandatorní výdaje, které obsahují:
•
•
•
•
•

výdaje na svoz komunálního odpadu,
výdaje na opravy a údržbu majetku, zajišťované odborem MIŽP,
výdaje, které zajišťuje odbor hospodářské správy,
výdaje zajišťující bezpečnost a pořádek ve městě
výdaje související s poskytováním příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím.
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V meziročním srovnání jsou běžné výdaje plánovány o 10,48 % nižší než v minulém roce.
Kapitálové výdaje
Většinou výdaje na rozvoj. Město by mělo investovat zejména do majetku, do infrastruktury a bezpečnosti.
Pokud bude vývoj příjmové části příznivý, tj. pokud bude město příjemcem dotačního titulu, bude možná realizace
dalších investičních akcí. Důležité je zajištění finanční spoluúčasti města (prostřednictvím úvěru, krytí přebytkem
hospodaření, atd.).
Město má, tzv. „pod čarou“ připravené akce, které se budou realizovat s ohledem na finanční situaci města, buď
z rezervních zdrojů, použití Fondu na opravu majetku, čerpáním invest. úvěrového rámce nebo prostřednictvím
dotačních prostředků.
Název akce

Požadavky

Kapitálové výdaje
PUMTRACK

6 000 000,00

Rekonstrukce chodníku dolní části ul. Českol.

1 174 874,00

Stavba chodníku horní část ul. Českol.

1 280 000,00

VO Českolipská ul.

220 000,00

Elektropřípojka zahrádky

164 080,00

CELKEM

8 838 954,00
Opravy

Oprava ul. Vilová

2 000 000,00

Stavební úpravy cesty ke kapli (hřbitov)

2 386 000,00

Chodník Krátká ul.

195 647,00

Schodiště před MěÚ

118 000,00

Výměna oken a rekonstr.vnitřních prostor
MěÚ

5 000 000,00

Oprava fasády kino

4 000 600,00

Oprava střechy Bezručova 560

1 108 000,00

CELKEM

14 808 247,00
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3.3 Financování
Jedná se o rozdíl mezi příjmy a výdaji. Financování zahrnuje zapojení výsledku hospodaření z minulého období,
použití či tvorbu peněžních fondů města (financování z vlastních zdrojů) a dále přijetí návratných zdrojů (dluhů) a jejich
umořování (splátky jistin). Tímto způsobem lze financování rozdělit na financování z cizích zdrojů a z vlastních zdrojů.
Základní vztah příjmů, výdajů a financování lze vyjádřit následující rovnicí:
PŘÍJMY v daném roce – VÝDAJE v daném roce ± FINANCOVÁNÍ = 0
•

V roce 2016 schválena a přijata Smlouva o úvěru s KB, a. s. o úvěru na opravy nemovitého majetku města ve výši
6 000 000 Kč. Počátek splácení 01/2017. Výše ročních splátek 1 200 000 Kč. Poslední splátka 1. 12. 2021. Úvěr
bude splácen částečně z přijatého nájemného a částečně z přebytků hospodaření minulých let.

•

V roce 2017 schválena a přijata Smlouva o úvěru s KB, a. s. o úvěru na akce:
➢ rozšíření kapacity budovy MŠ
➢ rekonstrukce mostu v ul. Sokolovská

5 000 000,00 Kč
10 000 000,00 Kč.

Počátek splácení 01/2018. Výše ročních splátek 3 000 000,00 Kč.
z přebytků hospodaření minulých let.
•

Poslední splátka 12/2022. Úvěr bude splácen

V roce 2019 schválena a přijata Smlouva o investičním úvěrovém rámci s KB, a. s. určena k financování
investičních záměrů města. Smlouva je zveřejněna na internetových stránkách města
https://www.benesovnpl.cz/dokumenty/dokumenty-odboru-oddeleni/odbor-financni-planovaci/smlouva-ouveru

4 Závazné ukazatele rozpočtu města Benešov nad Ploučnicí na rok 2021
•
•
•
•
•
•
•

Objem příjmů celkem
Objem příjmů v kapitolách: daňové příjmy, nedaňové příjmy, kapitálové příjmy, transfery
Objem výdajů celkem
Objem běžných výdajů celkem
Objem kapitálových výdajů celkem
Objem příspěvků z rozpočtu města jednotlivým příspěvkovým organizacím
Financování celkem
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5 Změny rozpočtu / rozpisu rozpočtu města Benešov nad Ploučnicí v roce 2021
Změny rozpočtu jsou prováděny v souladu s § 16 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů.
Změny rozpočtu se provádějí rozpočtovými opatřeními, která jsou schvalována:
a)
b)
c)
d)
e)

Zastupitelstvem města u změny závazných ukazatelů a hrozí-li schodek rozpočtového hospodaření
Radou města u změny ve finančních vztazích k jinému rozpočtu
Radou města u změn v rozpočtech příspěvkových organizací
Radou města změna rozpočtu v souvislosti s daní z příjmu právnických osob za město Benešov nad Ploučnicí.
Ostatní případy, kdy dochází ke změně rozpisu rozpočtu a které nespadají do kompetence zastupitelstva
města či rady města, schvaluje vedoucí finančního odboru.

6 Závěr a možnost uplatnění připomínek
Návrh rozpočtu na rok 2021 bude předložen k projednání Zastupitelstvu města Benešov nad Ploučnicí dne 24. února
2021. K návrhu rozpočtu mohou občané města Benešov nad Ploučnicí uplatnit písemné připomínky v termínu do 19.
února 2021 u vedoucí finančního odboru Městského úřadu Benešov nad Ploučnicí nebo ústně na zasedání Zastupitelstva
města Benešov nad Ploučnicí dne 24. 2. 2021.

Užitečné zdroje dat pro samosprávy:

http://monitor.statnipokladna.cz/2020/obce/detail/00261181
Město Benešov nad Ploučnicí dostojí svým současným závazkům.

Zpracovala: Bc. Lenka Sluková, vedoucí finančního odboru
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7 Rozpočet na rok 2021
Odvět.
třídění
RS

Druhové

Název

Návrh rozpočtu

třídění RS

2021

1xxx

Daňové příjmy

48 065 000,00

2xxx

Nedaňové příjmy

4 262 000,00

3xxx

Kapitálové příjmy

0,00

4xxx

Transfery neinvestiční

4121

VPS zásahy hasičů na území jiné obce, dotace pro SDH

4112

Výkon státní správy

4116

OPZ-"Efektivní řízení na MěÚ" CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0009921

4113

SFŽP SML č.07001961 - dotace na kotlíkového specialistu

4116

SZIF -dotace na rekonstrukci městské knihovny

396 880,00

4116

ÚP Děčín - dotace policejní preventisté

363 000,00

4xxx

Transfery investiční

4216

MMR - dotace na pořízení územního plánu EDS 117D051000093

4216

IROP Středisko volnočasových aktivit CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_054/0004889

18 000 000,00

Transfery celkem

23 453 100,00

30 000,00
4 271 700,00
300 000,00
40 000,00

51 520,00

PŘÍJMY CELKEM

Převody vlastním fondů a vlastním rozpočtovým účtům
6330

4134

Převod na sociální fond

235 200,00

6330

4134

Převod na fond na obnovu byt.domů v majetku města

1 000 000,00

6330

4139

Převod z fondu na obnovu byt. domů v majetku města

760 000,00

PŘÍJMY CELKEM VČETNĚ PŘEVODU VLASTNÍM FONDŮM

77 775 300,00

PŘÍJMY PO KONSOLIDACI

75 780 100,00
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Odvět.
třídění
RS

Druhové

Název

Návrh rozpočtu

třídění RS

2021
VÝDAJE

6112

5xxx

Zastupitelstvo města - běžné výdaje

2 715 000,00

6402

536x

FV minulých let (vratka volby do krajského zastupitelstva a 1/3 Senátu)

60 547,99

Lesní hopodářství
1032

5xxx

Běžné výdaje -podpora ost.produkčních činností-lesní hospodářství

1036

5xxx

Běžné výdaje- správa v lesním hospodářství-činnost lesního hospodáře

3349

5xxx

Benešovské noviny - běžné výdaje

1 647 000,00
305 000,00
65 000,00

MIŽP
2212

5xxx

Běžné výdaje - silnice

300 000,00

2219

5xxx

Běžné výdaje- chodníky, parkoviště, cykl. stezky

3314

5xxx

Běžné výdaje - rekonstrukce prostor městské knihovny

496 100,00

3322

5xxx

Běžné výdaje -zachování a obnova kulturních památek

200 000,00

3412

5xxx

Běžné výdaje - sportovní zařízení v majetku obce

3412

6xxx

Kapitálové výdaje -sportovní zařízení v majetku obce

3421

5xxx

Běžné výdaje- využití volného času dětí a mládeže

3421

6xxx

Kapitálové výdaje -rekonstrukce centra volnočasových aktivit Nerudova ul.

3613

5xxx

Běžné výdaje - správa a údržba majetku města

3 966 500,00

3631

5xxx

Běžné výdaje -veřejné osvětlení

1 350 000,00

3632

5xxx

Běžné výdaje - pohřebnictví

3635

5xxx

Běžné výdaje -projektová dokumentace, posudky, studie,územní rozvoj

700 000,00

3635

6xxx

Kapitálové výdaje -územní plán

200 000,00

3639

5xxx

Běžné výdaje- údržba veřejných WC

150 000,00

3713

6xxx

Kapitálové výdaje- invest.bezúročná půjčka občanům od SFŽP (kotle)

750 000,00

3722

5xxx

Běžné výdaje -nakládání s odpady

3725

5xxx

Běžnévýdaje - tříděný odpad

850 000,00

3745

5xxx

Běžné výdaje -péče o veřejnou zeleň

550 000,00

5212

5xxx

Běžné výdaje -ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy

108 000,00

1 430 000,00

50 000,00
200 000,00
50 000,00
21 361 128,00

33 000,00

2 520 000,00

Finanční odbor - finanční operace
6310

5xxx

Běžné výdaje - obecné výdaje z finančních operací

210 000,00

6320

5xxx

Běžné výdaje- pojištění

480 000,00

6399

5xxx

Běžné výdaje - ostatní finanční operace

320 000,00

Bezpečnost a veřejný pořádek
5311

5xxx

Běžné výdaje

5311

5xxx

Běžné výdaje - preventisté

5311

6xxx

Kapitálové výdaje

3 020 400,00
500 000,00
50 000,00

Sbor dobrovolných hasičů
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5512

5xxx

Běžné výdaje

480 000,00

5512

6xxx

Kapitálové výdaje

294 000,00

6171

5xxx

Běžné výdaje- sociální fond

300 000,00

Odbor hospodářské správy - činnost místní správy
6171

5xxx

Běžné výdaje -odbor hospodářské správy

6171

5xxx

Běžné výdaje-OPZ Efektivní řízení na MěÚ

6171

5xxx

Běžné výdaje -kotlíkový specialista

18 354 000,00
300 000,00
40 000,00

Odbor hospodářské správy - spadající střediska
3313

5xxx

Běžné výdaje - kino

144 000,00

3314

5xxx

Běžné výdaje - činnosti knihovnické

180 000,00

3429

5xxx

Běžné výdaje- Klub seniorů

3399

5xxx

Běžné výdaje- SPOZ

3399

5xxx

Běžné výdaje- kulturní činnost

200 000,00

3399

5xxx

Běžné výdaje - benešovské slavnosti

200 000,00

36 000,00
64 000,00

Kancelář starosty
3639

5xxx

Běžné výdaje -komunální služby a územní rozvoj - členské příspěvky

126 000,00

Neinvestiční transfery pro zřízené příspěvkové organizace
3113

5331

Základní a Mateřská škola v Benešově nad Ploučnicí - na provoz

3639

5331

Služby města Benešov nad Ploučnicí - na provoz

10 688 100,00

5 022 000,00

3141

5331

Školní jídelna Benešov nad Ploučnicí - na provoz

1 069 500,00

3421

5336

Centrum dětí a mládeže Benešov nad Ploučnicí - na provoz

1 674 000,00

Neinvestiční transfery pro cizí příspěvkové organizace
4344

5339

Centrum sociálních služeb Děčín, IČO:71235868

84 000,00

3113

6351

Základní a Mateřská škola-projekt "Bezbariérový přístup"

700 000,00

3113

6351

Základní a Mateřská škola-projekt "Realizace energetických úspor"

193 600,00

3141

6351

Školní jídelna -účelový investiční příspěvek na splátky úvěru

300 000,00

Investiční transfery pro zřízené příspěvkové organizace

Neinvestiční transfery přidělené spolkům
3419

5222

Městský sportovní klub Benešov nad Ploučnicí, IČO: 14866544

823 650,00

3421

5222

Rodinné centrum Medvídek, IČO: 71294589

85 000,00

3900

5901

Ostatní neinvestiční transfery přidělené ZaM, RaM

30 000,00

Ostatní transfery
3900

5xxx

Programové dotace na opravu domů v MPZ

300 000,00

3745

5321

Příspěvek do Sdružení obcí Benešovska- likvidace křídlatky
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Rezervy kapitálových výdajů
3639

6901

Rezervy účelově neurčených finančních prostředků

3639

6901

Investiční úvěrový rámec

2 556 642,01
22 044 211,00

VÝDAJE CELKEM
Převody vlastním fondům a vlastním rozpočtovým účtům
6330

5342

Převod na sociální fond

6330

5349

Převod na fond na obnovu nemovitostí v majetku města

6330

5345

Převod z fondu na obnovu nemovitostí v majetku města us.RaM 19/17

Odvětv.

Druhové

třídění RS

třídění RS

235 200,00
1 000 000,00
760 000,00

VÝDAJE CELKEM VČETNĚ PŘEVODŮ VLASTNÍM FONDŮM

112 971 579,00

VÝDAJE PO KONSOLIDACI

110 976 379,00

FINANCOVÁNÍ CELKEM

8115

Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech

13 676 440,00

8123

Investiční úvěrový rámec

25 105 339,00

8123

Bezúročná investiční půjčka- kotlíková dotace pro občany

8124

Uhrazené splátky dlouhodobých půjčených prostředků

8901

Finanční prostředky k úhradě přenesené daňové povinnosti
FINANCOVÁNÍ CELKEM

750 000,00
4 200 000,00
135 500,00
35 196 279,00

REKAPITULACE ROZPOČTU
PŘÍJMY CELKEM (tř. 1 - 4)

75 780 100,00

VÝDAJE CELKEM (tř. 5 - 6)

110 976 379,00

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

35 196 279,00

FINANCOVÁNÍ CELKEM (tř. 8)

35 196 279,00
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8 Přílohy
•
•

i

Žádost o poskytnutí dotace – Rodinné centrum Medvídek Benešov n.Pl.
Žádost o poskytnutí dotace – Městský sportovní klub Benešov n. Pl.

Pilíře pravidel rozpočtové odpovědnosti zák. č. 23/2017 Sb.
•
•
•
•

výdajové pravidlo: MF ČR stanovuje částku růstu celkových výdajů veřejných institucí, viz § 10
dluhová brzda § 14: aktivuje se, když dluh veřejných institucí přesáhne 55 % HDP, viz § 14, uplatní se od 1. dne 2. měsíce po dni vyhlášení
fiskální pravidlo § 17: ÚSC splácí 5 % z rozdílu výše dluhu nad 60 % průměru příjmů za poslední 4 roky
Zásady: veřejné instituce dbají o zdravé a udržitelné veřejné finance, transparentnost, účelnost, efektivita, hospodárnost

ii
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