Komentář k návrhu rozpočtu města Dubá na rok 2015
Rozpočet města je základním materiálem, podle kterého se řídí veškeré finanční
hospodaření města v daném rozpočtovém roce. Pravidla jeho sestavení, projednávání a
schválení jsou daná zákonem o obcích č. 128/2000 Sb., zákonem o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů č. 250/2000 Sb., v platném znění, a dále zákonem o státním rozpočtu.
V místním měřítku je podkladem rozpočtu rozpočtový výhled a zastupitelstvem města
chválený dokument Plán rozvoje města Dubá na roky 2013-2017.
K finančnímu hospodaření města mají občané právo se vyjadřovat, nahlížet do rozpočtu i
do závěrečného účtu města. Proto je návrh zveřejňován na úřední desce a www stránkách
města: www.mestoduba.cz
Návrh rozpočtu města Dubá je předkládán jako vyrovnaný.
To znamená, že celková výše příjmů v daném roce – daňových, nedaňových, případně dotací,
je rozdělena ve stejné částce podle jednotlivých činností města do výdajů.
Daňové příjmy představují nejvýznamnější část příjmů obce. Není možné je ovlivnit, neboť
záleží na celorepublikových daňových výnosech, které se následně přerozdělují podle
ustanovení zákona o rozpočtovém určení daní. Ten od roku 2013 částečně vylepšil příjmy
menších měst a obcí. Proto je možné z běžného rozpočtu vyčlenit přibližně 4,5 milionu Kč na
investice.
Do rozpočtu nejsou zapojené příjmy z dotací. V případě získání účelové dotace bude
rozpočet upraven v průběhu roku na straně příjmů i výdajů.
Základem rozpočtového hospodaření jsou běžné provozní výdaje, které jsou přibližně
25 miliónů Kč.
Přímo do rozpočtu jsou zapojené i výdaje na investiční akce, které by se měly uskutečnit
v roce 2015, v celkové výši 3 miliony 600tis. Kč.
Tyto prostředky by měly směřovat především na rekonstrukce městských objektů, především
bytových, ale také do hotelu Slávie a Sušárny chmele.
Rekapitulace:
Daňové příjmy a dotace:
Nedaňové příjmy:
Celkem příjmy

26 115 tis. Kč
3 935 tis. Kč
29 050 tis. Kč

Běžné výdaje:
Investiční výdaje:
Celkem výdaje

25 450 tis. Kč
3 600 tis. Kč
29 050 tis. Kč

Výše navrhovaného vyrovnaného rozpočtu činí 29 050 tis. Kč.

V Dubé dne 11. 12. 2014

…………………………………………….
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka města Dubá
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