
Rozpočet 2008
39490
5362
3570
1183
8468

58073
25953

84026

Výdajová strana rozpo čtu Rozpočet 2008
Zemědělství a lesní hospodářství 112
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 17855
Služby pro obyvatelstvo 13248
Komunální služby 16801
Sociální věci 860
Bezpečnost státu 1524
Všeobecná veřejná správa a služby 685
Městský úřad 19055

Výdaje celkem  (v tis. Kč) : 70140
Třída 8 Financování 2944

73084

Rozdíl p říjmové a výdajové strany rozpo čtu (v tis. Kč) : 10942

Schváleno radou města dne :                 11.2.2008
Schváleno finančním výborem dne :        11.2.2008
Schváleno zastupitelstvem města dne : 

V Mníšku pod Brdy dne :  11.2.2008

Vyvěšeno dne 12.2.2008

Hlavní prioritou rozpočtu roku 2008 je především, v případě úspěchu v dotačních řízeních, zahájení stavebních 
akcí  kanalizace Mníšek pod Brdy, kanalizace Stříbrná Lhota, vodovod Mníšek pod Brdy, vodovod Stříbrná 
Lhota, kanalizace v části ulice Dobříšská a Na Vrškách, dokončení kanalizačního řadu na Madlenkách, 
dokončení intenzifikace ČOV - kalové koncovky a započetí s budováním kanalizace v Rymani.  

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 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.2007 + Ekoúčet

V příjmové části rozpočtu nejsou zapojeny příjmy, které vznikly nebo mohou vzniknout z přijatých dotací. Jedná 
se především o dotace na vybudování kanalizačních sítí ve všech podporovaných lokalitách, dotace 
Ministerstva kultury z fondu regenerace MPZ , dotace z fondů Středočeského kraje a dotace z ROP. Výdajová 
strana však zapojuje dotační podíly města pro rok 2008 u kanalizačních řadů, vodovodů a intenzifikace ČOV.  V 
případě neobdržení dotace nebude příslušná akce realizována a položka se rozpočtovým opatřením převede do 
rezervy města.

Důvodová zpráva k návrhu rozpo čtu
Města Mníšku pod Brdy

pro rok 2008

        Rozpočet města Mníšku pod Brdy pro rok 2008 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

             Příjmy celkem  ( v tis. Kč) : 

             Výdajová strana rozpo čtu   ( v tis. Kč) : 

Mezi další priority letošního roku pak patří především vybudování nového zdravotního střediska na Starém 
sídlišti, zkapacitnění parkoviště u lékárny, zkapacitnění MŠ Nová a průběžné komplexní opravy komunikací.

Daňové příjmy
Neinvestiční přijaté dotace


