Město

Sedlice

Střednědobý rozpočtový výhled na rok 2024
Pro rok 2024 počítá město s příjmy 26 775 000 Kč a s výdaji v celkové výši 26 775 000 Kč.
Rozpočet je plánovaný jako vyrovnaný.
Na straně zdrojů počítá město s příjmy daní a poplatků v celkové výši 22 775 000 Kč.
Daň z příjmů fyz. osob
5 250 000
Daň z příjmů práv. osob
5 150 000
DPH
9 100 000
Daň z nemovitostí
1 700 000
Poplatek za likvidaci kom.odpadu
780 000
další místní a spr. poplatky
300 000
transfery (st.správa)
495 000
Další příjmy (z lesního hospodářství, nájmy bytů, nájmy nebytových prostor, nájmy v DPS,
pečovatelské služby, vstupné kina, pronájem hrobových míst, příjmy úroků a další běžné
příjmy jsou plánovány v celkové výši 3 980 000 Kč.
Dlouhodobé závazky: DPS kauce na byt v celkové částce 20 000,- Kč.
Výše uvedené příjmy činí 26 775 000 Kč a výše uvedené výdaje činí 26 775 000 Kč.
Na straně výdajů město pro rok 2024 počítá s realizací těchto akcí:
Investiční akce: Škola Holušice rekonstrukce na malometrážní startovací byty, areál
Sokolovny Sedlice, výkup pozemků a zasíťování pozemků Vráž 11 435 000 Kč. Příspěvek
zřízené příspěvkové organizaci – základní škole – je plánován ve výši 2 800 000 Kč.
Největší objem výdajů tvoří běžné potřeby města na veřejné osvětlení 520 000, odpadové
hospodářství 1 400 000, údržbu lesa 570 000, údržbu a obnovu veřejné zeleně 1 800 000 Kč.
Další výdaje na činnost místní správy, silničního hospodářství, péče o kulturu a zájmovou
činnost - hřiště, údržbu bytového a nebytového fondu, zajištění chodu městského
zastupitelstva, činnost dobrovolných hasičů, správu hřbitova, příspěvky tělovýchovným a
dalším spolkům, provoz knihovny, placení úroků, pojištění, daní a dalších aktivit je počítáno
s výdaji ve výši 8 250 000 Kč.
Město při tvorbě tohoto rozpočtového výhledu vychází z odhadu daňové výtěžnosti. Daňové
příjmy tvoří největší příjmovou položku rozpočtu. V případě, že dojde v následujících létech
ke změně plnění výběru daní, je možné, že při sestavování rozpočtu na daný rok budou částky
příjmů i výdajů přizpůsobeny reálné výši.
K realizaci investičních i neinvestičních akcí je možné přistupovat pouze na základě
získání dalších zdrojů (dotací). Zapojení takto získaných zdrojů a financování zde
nezařazených akcí by bylo řešeno rozpočtovými změnami.
Sedlice, 20.10.2021
Vyhotovila: Kopalová Bohuslava
Vyvěšeno: 13.12 .2021

Klíma Vladimír
starosta

Sejmuto:

Střednědobý rozpočtový výhled Města Sedlice na rok 2024 byl schválen
zastupitelstvem města Sedlice na veřejném zasedání dne 24.11.2021,
usnesením č. 402/2021.

Dne: 25.11.2021

Vladimír Klíma
starosta města

Vyhotovila: Kopalová Bohuslava

Vyvěšeno: 13.12.2021

Sejmuto:

