
Rozpočet 2009
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75085
4480

79565

Výdajová strana rozpo čtu Rozpočet 2009
Zemědělství a lesní hospodářství 30
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 20827
Služby pro obyvatelstvo 13368
Komunální služby 12979
Sociální věci 560
Bezpečnost státu 2205
Všeobecná veřejná správa a služby 1035
Městský úřad 18370

Výdaje celkem  (v tis. Kč) : 69374
Třída 8 Financování 2944

72318

Rozdíl p říjmové a výdajové strany rozpo čtu (v tis. Kč) : 7247

Schváleno radou města dne :                 4.2.2009
Schváleno finančním výborem dne :       9.2.2009
Schváleno zastupitelstvem města dne : …………………….

V Mníšku pod Brdy dne :  4.2.2009

Vyvěšeno dne 10.2.2009

Smyslem návrhu tohoto rozpočtu je stabilizovat provozní náklady tak, aby v roce 2010 bylo možné dosáhnou 
vyrovnaného hospodaření města. Postupným snižováním provozních nákladů částečně došlo a v budoucnu by 
mohlo docházet k navýšování výdajů v kapitálových položkách (investice) bez potřeby realizovat odprodej majetku 
města.

V příjmové části rozpočtu tedy nejsou zapojeny příjmy, které mohou vzniknout z přijatých dotací a příjmy které 
mohou vzniknout z prodeje majetku města (kapitálové příjmy). Jedná se především o dotace na vybudování 
kanalizačních sítí v Mníšku pod Brdy a Stříbrné Lhotě, dotace Ministerstva kultury z fondu regenerace MPZ , 
dotace z fondů Středočeského kraje a dotace z ROP. 

             Příjmy celkem  ( v tis. Kč) : 

             Výdajová strana rozpo čtu   ( v tis. Kč) : 

Důvodová zpráva k návrhu rozpo čtu
Města Mníšku pod Brdy

pro rok 2009

        Rozpočet města Mníšku pod Brdy pro rok 2009 byl navržen radou města jako schodkový s tím, že k pokrytí 
schodku budou použity finanční 

prostředky z kapitoly "Třída 8 - Financování", viz. níže.

Příjmová a výdajová strana rozpočtu byla navržena v tis. Kč dle jednotlivých kapitol následovně  :

Příjmová strana rozpo čtu
Daňové příjmy
Neinvestiční přijaté dotace

Hlavní prioritou rozpočtu roku 2009 je dokončení odkanalizování Rymaně, zahájení výstavby kanalizace a 
vodovodu v Mníšku pod Brdy a na Stříbrné Lhotě, rekonstrukce mateřských školek,  výstavba parkoviště u 
zdravotního střediska, pokračování ve výstavbě zázemí pro hasiče a především další opravy komunikací. V 
případě budování kanalizačních a vodovodních řadů a rekonstrukce MŠ Nová však finančně zajištuje pouze 
dotačně podpořené akce. Zbývající prioritní akce budou do rozpočtu zařazeny formou rozpočtových opatření v 
závislosti na vývoji příjmové strany rozpočtu (dotace).  V případě navýšení příjmové strany rozpočtu v průběhu 
rozpočtovaného roku, bude přednostně podpořena akce rekonstrukce střešního pláště MěÚ.

Nedaňové příjmy
Komunální služby a majetek města

             Příjmová strana rozpo čtu   ( v tis. Kč) : 

Předkládaný návrh rozpočtu zajišťuje nejen běžný chod správy a údržby města, nejnutnější údržbu majetku, chod 
městského úřadu, příspěvkových organizací, zajištění bezpečnosti a pořádku a finančních plnění úvěrů a úroků 
dle splátkových kalendářů a plnění povinností z dříve uzavřených smluv. Dále, i když v omezenější formě, 
finančně podporuje činnosti, které jsou nutné pro budoucí rozvoj města - projekční činnosti, inženýring přípravy 
investičních akcí a rekonstrukcí, územní plánování.  

Kapitálové příjmy

Třída 8 – Financování - zůstatek r.2008 + Ekoúčet


