
Město Český Brod Komentář k rozpočtu na rok 2021 
 

 

Rozpočet Města Český Brod na rok 2021 je navržen jako schodkový. Jde o rok, který je 

v oblasti plánování velice citlivý a nejistý. Pracuje se s  nepředvídatelným prostředím veřejných 

financí.  

Příjmy jsou navrženy dle výpočtu daňových příjmů poskytnutých firmou Cityfinance, ve 

kterých jsou zohledněny změny pro rok 2021 a dále z celkového předpokladu zpomalování 

ekonomiky. Významnou daní je Daň z přidané hodnoty, která mohla dosáhnout vyšší hodnoty než 

v roce 2020 – 53 mil Kč. Významné poklesy jsou zaznamenány u jednotlivých daní z příjmů fyzických 

osob a dále i u daně z příjmu právnických osob. Výlučnou daní pro město je daň z nemovitosti ve výši 

6 176 tis. Kč. Příjem z této daně je předpokládaným výdajem Fondu komunikací. Položka správní 

poplatky je navržena nižší, a to ve výši 6 000 tis. Kč vlivem Covid-19. Výše provozních dotací je 

navržena dle dostupných informací pro rok 2021. Příspěvek na státní správu je zapracován v nižší 

přiznané výši 22 686,10 tis. Kč. V příjmech jsou dále zahrnuty již přiznané účelové dotace na 

jednotlivé akce. Celkové příjmy jsou plánovány ve výši 204 726,60 tis. Kč.  

Návrh rozpočtu pro provozní výdaje je navržen v souladu s rozpočtovým výhledem. Provoz 

příspěvkových organizací bude finančně zajištěn dle skutečných potřeb jednotlivých organizací, dle 

jejich finanční situace a stavů fondů. Je zde zohledněna důležitá změna, kterou je vznik nové 

příspěvkové organizace, a tou je Školní jídelna. Provozní výdaje úřadu jsou ve velké části na stejné 

úrovni jako v roce 2020. Celkové provozní výdaje jsou plánovány ve výši 173 845,80 tis. Kč.  

Investice jsou v tomto návrhu zastoupeny hlavně předfinancováním nebo spoluúčastmi k 

akcím podpořeným k již přiznaným dotacím. Významnou investiční akcí pro tento rok je dokončení 

rekonstrukce budovy pro školní stravování. Další rozsáhlou investiční akcí je Českobrodské moderní 

poradenské pracoviště č.p. 507 ve výši 30 mil Kč za spoluúčasti dotace ve výši 27 mil. Kč. 

Pokračujícími akcemi jsou rekonstrukce vstupu do budovy č.p. 56. V investicích jsou zahrnuty 

rekonstrukce komunikací ul. K Vysílači, ul. Klučovská, okružní křižovatka Jana Kouly, chodníky v  ul. 

Žižkova, v ul. Zborovská – východní strana, přechody pro chodce  a dále realizace úsekového měření 

na silnici I/12. Celkové investiční výdaje jsou plánovány ve výši 81 447,80 tis. Kč. Jde o snížení oproti 

roku 2020.  

Návrh rozpočtu je doplněn přílohami s rozpočty jednotlivých příkazců operací, o hospodářské 

činnosti města, o plán investic na hospodářských střediscích včetně fondů. Město Český Brod finanční 

odbor Část rozpočtu nazvaná financování zobrazuje použití stavu běžného účtu ke konci roku a dále 

všechny závazky vyplývající z uzavřených úvěrových smluv. U jednotlivých splátek je vyznačena 

konečná splatnost úvěrů. V této části je navrženo použití prostředků z minulého roku ve výši 46 800 

tis. Kč a je zapojeno použití prostředků Fondu sportu a kultury ve výši 1 840 tis. Kč. Dále je zapojen v 

případě potřeby schválený krátkodobý úvěr – kontokorent ve výši 9 457 tis Kč. Jednalo by se o případ, 

že by se do rozpočtu města nevrátila kompenzace pro obce, která je predikována na cca. 10 000 tis. 

Kč. Celková výše splátek úvěrů pro rok 2021 činí 7 530 tis. Kč, které jsou pokryty použitím prostředků 

z minulého období. Položka financování je schodek ve výši 50 567 tis. Kč. Navržený rozpočet je v 

souladu se schváleným rozpočtovým výhledem Města Český Brod. Návrh rozpočtu byl řádně 

zveřejněn na úřední desce dne 19. 1. 2021.  

 

Vypracovala Ing. Šárka Jedličková  


