
                                                                                                                                                                    

   

 

 

MĚSTO BĚLÁ POD BEZDĚZEM 
 

R O Z P O Č E T  
 

N A   R O K   2 0 2 1 
 

Druh 

 

Částka (v tis. Kč) 

PŘÍJMY   CELKEM 92.967,87 

1. daňové 78.336,00 

2. nedaňové  6.131,87 

3. kapitálové 50,00 

4. přijaté transfery  8.450,00 

VÝDAJE   CELKEM 126.426,42 

5. běžné výdaje 95.461,22 

6. kapitálové výdaje 30.965,20 

SALDO (příjmy - výdaje) -33.458,55 

FINANCOVÁNÍ CELKEM  32.687,53 

8115 – Zdroje z minulých let 35.823,55 

8124 – Splátky úvěru -2.365,00 

Rozklikávací rozpočty minulých let včetně plnění jsou zveřejněné na internetu 

http://monitor.statnipokladna.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starosta města: Ing. Jaroslav Verner, v.r.           

Rozpočet vypracoval: Ing. Zdeňka Poláková, ved. FO 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                    

   

 

 

 

 

 

Důvodová zpráva ke schválenému rozpočtu obce Bělá pod Bezdězem na rok 2021:  

 

Příjmy:  

Rozpočet obce na rok 2021 v oblasti příjmů vychází z predikcí a doporučení Ministerstva financí. 

Zohledňuje očekávání poklesu daňových příjmů z důvodu probíhající pandemie koronaviru včetně 

navazujících vládních opatření. 

 

Výdaje:  

Na straně výdajů jsou zahrnuty především tyto investiční akce a opravy: 

 

 • Rekonstrukce bytového domu Máchova 500 – 4.000.000 Kč  

 

• Strojní investice pro nově vzniklou příspěvkovou organizaci Technických služeb města Bělá pod 

Bezdězem v částce  3.900.000,- Kč s tím, že výdaje na elektromultikáru budou částečně kryty z dotace 

z programu SFŽP  

 

• Investice do sběrového dvoru – třídící linka, mobilní buňka – 2.000.000,- Kč 

 

• Příspěvky příspěvkovým organizacím: 

a) Městská kulturní zaříení, p.o.: 8.540.000,- Kč (z toho investiční příspěvek: 235.000,- Kč) 

b) Základní škola Bělá pod Bezdězem, p.o.: 7.100.000,- Kč (neinvestiční příspěvek) 

c) Mateřská škola Bělá pod Bezdězem, p.o.: 2.317.000,- Kč (neinvestiční příspěvek) 

d) Technické služby města Bělá pod Bezdězem, p.o.: 29.862.140,- Kč (neinvestiční 

příspěvek) – zahrnuty mj. opravy místních komunikací a chodníků 

 

Rozpočet dále na straně výdajů obsahuje mj. finanční podporu místním zájmovým a sportovním 

sdružením v rozsahu obvyklém v předchozích letech.  

 

Rozpočet Správy bytů: 

- na straně příjmů plánováno: 10.000.000,- Kč 

- na straně výdajů je navrhováno na běžné opravy a služby částka ve výši 5.150.000,- Kč. 

 

 

Rekapitulace schváleného rozpočtu na rok 2021 v tis. Kč:                         

Příjmy …………………………………. 92.967,87    

Výdaje…………………………………..126.426,42 

Převaha výdajů nad příjmy………    - 33.458,55 

 

 

 

Schodek rozpočtu ve výši -34.658,33 tis. Kč bude financován takto: 

Financování celkem: -33.458,55 

financování z vlastních zdrojů 35.823,55 

splátky úvěru -2.365 

 

Vyvěšeno: 4.1.2020 

Schváleno: dne 16.12.2020, usnesení ZM č. 87/2020  

 

 

 

Ing. Jaroslav Verner, starosta obce 

Zpracovala: Ing. Zdeňka Poláková, vedoucí FO 

 


