Město Český Brod

Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2022

Rozpočet Města Český Brod na rok 2022 je navržen jako schodkový. Jde o rok, který je již třetí v pořadí
s Covid-19. Jaký bude? Záleží to jen na nás. Na nás všech.
Příjmy jsou navrženy dle vývoje z roku 2021 a dále z celkového vývoje naší ekonomiky. Významnou daní je
v rozpočtu města daň z přidané hodnoty, která by mohla dosáhnout hodnoty 60 mil Kč. Daň z příjmů fyzických osob
se vyvíjela v roce 2021 lépe, než předpokládal rozpočet a dosáhla výše 20 mil Kč. Daň z příjmu právnických osob byla
vývojem v roce 2021 v rozpočtu města navýšena rozpočtovým opatřením ze 14 mil Kč na 20 mil Kč. Rok 2022
předpokládá možnou částku 23,3 mil Kč. Výlučnou daní pro město je daň z nemovitosti ve výši 6,7 mil Kč. Příjem z
této daně je předpokládaným výdajem Fondu komunikací. Zároveň je navrženo do Fondu komunikací částka nad
rámec daně z nemovitostí, a to v celkové výši 11,08 mil Kč. Položka správní poplatky je navržena nižší, a to ve výši 5,5
mil Kč dle skutečnosti z roku 2021. Výše provozních dotací je navržena dle dostupných informací pro rok 2022.
Příspěvek na státní správu je zapracován ve výši 22 686,10 tis. Kč z roku 2021. Sankční platby jsou navrženy ve stejné
výši jako za rok 2021. V příjmech jsou dále zahrnuty již přiznané účelové dotace na jednotlivé akce. Celkové příjmy
jsou plánovány ve výši 205 241,10 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 Střední odborná
škola managementu a grafiky. Provozní výdaje úřadu jsou ovlivněny proti roku 2021 pouze zvýšenými výdaji za
energie a nákupem některých služeb. Celkové provozní výdaje jsou plánovány ve výši 183 340,30 tis. Kč.
Investice jsou v tomto návrhu zastoupeny hlavně předfinancováním nebo spoluúčastmi k akcím podpořeným
k již přiznaným dotacím. Významnými investičními akcemi pro tento rok jsou Přístavba a rozšíření ZŠ Žitomířská,
energetická úspora a zateplení budovy č. p. 56, realizace úsekového měření na silnici I/12, dokončení rozsáhlé
investiční akce Českobrodské moderní poradenské pracoviště č.p. 507. Do investičních akcí je potřeba také zahrnout
akce z Fondu komunikací a to opravu chodníku v ul. Tyršova, opravu chodníků v ul. Nová, rekonstrukci ulice
Tuchorazská a opravu části komunikace Palackého. Celkové investiční výdaje včetně Fondu komunikací jsou
plánovány ve výši 44 738,30 tis. Kč.
Návrh rozpočtu je doplněn přílohami s rozpočty jednotlivých příkazců operací, které jednotlivý příkazci
dodržují, dále hospodářskou činností města a plánem investic na hospodářských střediscích včetně fondů. 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 14 mil Kč., a je zapojeno použití prostředků Fondu sportu a kultury ve výši
200 tis. Kč. Dále je zapojen v případě potřeby Fond infrastruktury a zůstatek fondu komunikací ve výši 14,7 mil Kč.
Celková výše splátek úvěrů pro rok 2022 činí 6 140 tis. Kč, které jsou pokryty použitím prostředků z minulého období.
Splátky jsou o 1,39 mil Kč nižší oproti roku 2021. Položka financování je schodek ve výši 22 837,50 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. 2022.
Vypracovala Ing. Šárka Jedličková

