
                             
 
                        R O Z P I S   k položkám rozpočtu za rok 2014 
 
Příjmy 
 
Daňové příjmy 
daň z nemovitostí, daň z příjmu právnických osob placená obcemi, správní poplatky, a  
30% výnosu daně z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti. 
Ostatní daňové výnosy jsou součástí sdílené daně se státem, rozdělení se provádí podle počtu 
obyvatel, dětí a žáků v obci a násobí se velikostním koeficientem. 
Daň z příjmu právnických osob za obce si platí obec sama sobě, výpočet za rok 2013 činí  
153 tis. Kč, promítnuté do plnění rozpočtu 2014. 
Správní poplatky stanovené zákonem o správních poplatcích za správní úkony a správní řízení, 
jehož výsledkem jsou vydaná povolení a rozhodnutí. 
Výběr místních poplatků se provádí na základě obecně závazných vyhlášek města. 
Poplatek za komunální odpad se vybírá podle zákona o odpadech. 
 
Přijaté dotace   
Dotace byly přijaty na základě rozpisu finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí 
pro rok 2014 a další dotace byly přiděleny během roku rozhodnutím dalších orgánů/ rozpis v ZÚ /.  
Příspěvky od obcí na výkon přestupkové komise se vybírají na základě veřejnoprávních smluv. 
Nedaňové příjmy  
2141 - prodej knihy o Mníšku, reklama, dar strom roku, příspěvky na veletrh Region Tour 
2169 - přijaté sankční platby – sankční platby inkasované na základě rozhodnutí o  uložení pokuty 
           stavebním úřadem   
2221 – přeplatek na dopravní obslužnost za rok 2013 
2310 – smlouva s 1. SČV na pronájem vodohospodářského majetku 
2321 -  přijaté příspěvky na pořízení investic města – kanalizační  přípojky 
3349 – inzerce Zpravodaj, přijatý neinvestiční dar 
3612 – bytové hospodářství - dle nájemních smluv  
3613 – nebytové hospodářství – dle smluv, včetně pronájmu Sběrného dvora fy Komwag 
3399 – přijaté dary na akce pořádané městem, vstupné na pořádané akce 
3639 -  nájemné z pozemků, věcná břemena, příspěvky na pořízení dlouhod. majetku 
3725 - smlouva s firmou Eko-Kom  na zpětný odběr a recyklaci odpadů z obalů 
5311 – příjem za poskytované služby Městskou policií, sankční poplatky MP 
6171 -  služby městského úřadu pro občany- kopírování, faxování, plakátování, prodej zboží   
           balonky štěstí, knihy/, sankční platby přestupkové komise 
6320 – přijaté pojistné náhrady 
 
Kapitálové příjmy 
příjmy z prodeje pozemků v majetku města   
 
         
Výdaje 
 
Skupina 1 – Zemědělství a lesní hospodářství 
Par. 1014 -    pronájem kotců, likvidace bolševníku po městě  
  
Skupina 2 – Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 
Par. 2141 - údržba www stránek, veletrh Region Tour, tisk propagačních materiálů, inzerce       
Par. 2212 - zimní údržba a čištění silnic dle smlouvy, opravy / 3 ulice V Lipkách, přejezd u nádraží/ 
a rekonstrukce komunikací / rekonstrukce ul. Nádražní, Nová, 9. května, Skalecká, K Rybníčku/ 
pokračování opravy ulice 9. května, Skalecké/ zatrubnění/, K Rybníčku, Pražská, Nádražní, 
Dobříšská,  pokládka dlažby vjezdu do zámku  



Par. 2219 - opravy a obnova chodníků po městě /mezi ulicí 9. května a Pod Skalkou, parkoviště u 
mateřské školy na  starém sídlišti, retardéry, dlažba a sloupy na náměstí F. X. Svobody, pronájem 
parkovacích automatů 
Par. 2221 - náklady na dopravní obslužnost / dle smlouvy/ 
Par. 2229 - dopravní značky, zrcadla 
Par. 2310 - rozbory vody dle plánovaného rozpočtu, pokračování investiční akce –vodovod ve    
                  Stříbrné Lhotě, Mníšku,  na Kvíkalce a v Lipkách / bez dotačních prostředků/, 
                 Prodloužení v + k řadu Nad Nádražím, K Rybníčku  
Par. 2321- pokračovala investice kanalizace Mníšek, Kvíkalka, Lipka a  Stříbrná Lhota, oprava 
kanalizačního řadu v ulici Nová, Lhotecká, Dobříšská, opravy dešťové kanalizace – odvodnění ulic 
V Lipkách, zahájení investiční akce spolufinancované z dotace EU a SFŽP – intenzifikace ČOV,                  
 revize kanalizace, odvoz fekálií    
Par. 2341 – oprava vodní nádrže v Rymani 
 
Skupina 3 – Služby pro obyvatelstvo 
Par. 3322 – oprava a materiál – můstek na Skalce  
Par. 3326 – rekonstrukce kapličky v Rymani, oprava části kapliček na Skalce 
Par. 3341 - opravy a servis místního rozhlasu 
Par. 3399 - tisk blahopřání, květiny k jubileím, náklady na  kulturní akce města /Máje, Skalecká  
                pouť, vánoční a novoroční akce, Mníšecké léto /   
Pol. 3412 – investiční příspěvek na rekonstrukci drenážního systému, odvodnění travnatého hřiště 
FK  Mníšek pod Brdy, el. energie Spocen Rymaně 
Par. 3419 - příspěvky na sportovní činnost  místním klubům  
Par. 3421 - příspěvky na kulturní činnost  místním subjektům /např. Oáza, Čejka, Rorejs,  
                 Fabiánek/, obnova dětských hřišť ve městě 
Pol. 3612, 3613 – příspěvky do fondu oprav, správa byt. a nebyt. fondu 
Par. 3631 - veřejné osvětlení – smluvní paušál za provoz, opravy a údržbu                   
Par. 3632 - pohřebnictví - údržba plynoucí ze smlouvy a dle potřeby                                    
Par. 3639 - komunální služby – celkové výdaje tohoto paragrafu byly čerpány  dle schváleného 
                 a následně upraveného rozpočtu  
              -      městský mobiliář – kovové lavičky, nádoby na květiny, vývěskové skříňky 
               -    záloha na el. energii, hasicí přístroje 

- opravy budov v majetku města,  včetně materiálu  
- vybudování hřiště se zpevněným povrchem FK Mníšek pod Brdy 
- Hladový Vrch – nátěr střechy a drobné opravy 
- 555 – izolace budovy 
- revize a servisy  na majetku města   
- nájemné – WC servis, pozemky,    
- splátka investice Kožíšek,    
- ZŠ 420 – rekonstrukce – zvýšení kapacity 
- dokončení výstavby sportovního areálu v Rymani, 
- rekonstrukce suterénu školní družiny – keramické pece, požární dveře 
- rolovací vrata včetně montáže – budova SDH Mníšek pod Brdy, 
- plot dílna MÚ 
- stavební úpravy MŠ Eden 
- nákup pozemku v areálu Eden 
- odměna za dosažení úspory – nový dodavatel el. energie 
- vklad do Svazku obcí VOK Mníšek – příspěvek na investici – přivaděč Baně 
- konzultační a poradenské služby - poradenská činnost auditorské služby, konzultace 

architekta, právní služby , inženýrská činnost 
- geometrické plány -  výškopisné a polohopisné zaměření pozemků 

služby -  deratizace, dopravné,  atd.  
- poskytnuté neinvestiční příspěvky – členský příspěvek Sdružení historických sídel, 
- Svaz  měst obcí  

              -    platba daní a poplatků – z   převodu  nemovitostí     
   
Par. 3722, 3725- likvidace tuhého a separovaného odpadu dle smlouvy, příspěvek občanům,  



                    likvidace komunálního odpadu a odpadu nad rámec smlouvy 
Par. 3723 – výstavba Sběrného dvora,  včetně dovybavení / čerpáno z dotace EU a SFŽP/, 
                    výdaje na zahájení provozu SD  
Par. 3745 - údržba zeleně ze smlouvy – úklid města ,údržba zeleně, výsadba a povýsadbová péče,  
prořez a kácení stromů / ulice 5. května, Řevnická, K Oboře/ a keřů na základě vypracovaných 
posudků, likvidace bolševníku,  
Projekt – Obnova zeleně / dotace EU a SFŽP/  
 
Skupina 4 – Sociální věci a politika zaměstnanosti 
Par. 4222 -   mzdové náklady  na veřejně prospěšné práce včetně odvodů - částečně        
                   příspěvek z Úřadu práce 
Par. 4329 -   sociální pomoc dětem a mládeži 
Par. 4351 -   příspěvek na pečovatelskou službu 
Par. 4350 – na opravy v Domově pro seniory, průtokové dotace na provoz DPS 
Par. 4359 -    Klub důchodců – příspěvek na zájezdy 
 
Skupina 5 – Bezpečnost státu a právní ochrana 
Par. 5272 – krizové řízení - nečerpáno  
Par. 5311 -  bezpečnost a veřejný pořádek – náklady na běžný provoz městské policie 
Par. 5399 – pult centrální ochrany SV Agency 
Par. 551 2-  SDH – provozní a dotační prostředky pro  hasičské sbory v Mníšku, Rymani a Stříbrné  
                  Lhotě 
 
Skupina 6 – Všeobecná veřejná správa a služby 
 
Par. 6112 - zahrnuje odměny členů rady a předsedů komisí, školení,  pohoštění 
Par. 6115 – náklady na volby do zastupitelstev obcí, prezident ČR/ dotace/  
Par. 6114 – volby do Parlamentu ČR 
Par. 6117 – volby do EP 
Par. 6171 -  běžný provoz městského úřadu   
             - voda, teplo, el. energie v budově MÚ, pohonné hmoty 
             - platy zaměstnanců, včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění   

 dohody o PP, PČ – mzdy mimo pracovní poměr, korektury a distribuce Zpravodaje,      
právní služby, výpomoc při  kulturních akcích města a ostatní nahodilé 

             - drobný hmotný investiční majetek / zahradní stany, el. vrtací kladivo, drobný nábytek/ 
             - materiál – papír a toner do kopírek a tiskáren, kancelářské a čistící prostředky, materiál  
                    do laminátoru, náhradní díly služební auta 
             - běžná školení, příprava na zkoušky odborné způsobilosti a jejich provedení, vstupní 

    školení pro nové zaměstnance 
- nákup služeb – servis  IT  fy Spika a Radnice Vera, praní prádla, vazačské práce         

    ověřovacích knih a sbírek zákonů, služby pošt, telekom.služby, 
- tisk poštovních poukázek, výroba klíčů, technické prohlídky,  

  výjezdy bezpečnostní agentury, MÚ, likvidace odpadu MÚ, stravné zaměstnanců 
              - opravy a udržování – vozového parku, 
              - servis kopírovacích strojů a  frankovacího  stroje  

- nákup výpočetní techniky 
- náklady řízení exekuce 
- náklady sociálního fondu 

Par. 6310 - poplatky za vedení účtu, úroky z úvěrů 
Par. 6320 - pojištění majetku 
Par. 6399 – platba daní a sankcí státnímu rozpočtu za obec  
 
Skupina 8 - Financování  
 
Splátky úvěru, poskytnutého v roce 2006 na rekonstrukci ČOV, stav peněžních prostředků na 
bankovních účtech.  


