Schválený rozpočet Městyse Cítoliby na rok 2022
Příjmy

18 695 990,00 Kč

Výdaje
PROVOZNÍ ČÁST
v tom závazné ukazatele schválené zastupitelstvem:

21 050 040,00 Kč

provozní dotace ZŠ a MŠ Cítoliby
dar MU Louny na pohotovost
přísp.SK Cítoliby, vč. přísp.na akce

Financování
Výdaje
v tom:

1 295 000 Kč
35 000 Kč
261 000 Kč

-2 354 050,00 Kč
8 200 000,00 Kč

(mezisoučet)

KAPITÁLOVÉ - INVESTICE
Revitalizace rybníku v Bažantnici

3 750 000 Kč

Podium v zahradě DD

350 000 Kč

VO nové sloupy

100 000 Kč

INVESTIČNÍ RÁMEC 2022

4 000 000 Kč

Výdaje

29 250 040,00 Kč

Financování

Zdroje z minulých let
Dlouhodobý úvěr

Financování

-10 554 050,00 Kč

SALDO ROZPOČTU (PŘÍJMY - VÝDAJE)

SALDO ROZPOČTU (PŘÍJMY - VÝDAJE + FINANCOVÁNÍ)

12 112 500 Kč
0

1 558 450,41 Kč

Sestavení a plnění rozpočtu ÚSC se řídí platnou legislativou: Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Občanský zákoník č. 89/2012 Sb., Zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových
pravidlech územně samosprávných celků (tzv. "malá rozpočtová pravidla"), Vyhláška MF ČR č. 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě, Zákon o obcích č. 128/2000
Sb., Zákon č. 23/2017 Sb. o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, Zákon č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě, Zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání
veřejných zakázek, Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví, Zákon č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech (tzv. "velká rozpočtová pravidla") v platném znění.
Z výše uvedených právních předpisů vyplývají tyto kompetence ve vztahu k rozpočtu:
ZASTUPITELSTVO: rozpočet (závazné ukazatele), kontrola plnění usnesení (poz. výbory zastupitelstva), střednědobý výhled rozpočtu
RADA (potažmo starosta): zodpovídá se zastupitelstvu za plnění rozpočtu a v její kompetenci se pořizuje rozpis rozpočtu. Zodpovídá též za
plnění střednědobého výhledu, pokud byl schválen zastupitelstvem (poz. Komise rady).
SPRÁVCE ROZPOČTU, EKONOM: zodpovídá radě za rozpis a plnění rozpočtu, má včas upozorňovat na rizika, zjišťuje analýzy, včasné
varování, sleduje ukazatele finančního zdraví.
VŠICHNI ZAMĚSTNANCI: jsou povinni plnit rozpis rozpočtu
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE A OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI: ředitelé zodpovídají za rozpočet, nikoliv rada. Rada vykonává funkce
zřizovatele PO, výhledy a rozpočty PO schvaluje rada, ale nejsou pro PO závazné.
Zdroj: MF ČR
Rozklikávací rozpočty minulých let, včetně plnění, jsou zveřejněné na Internetu viz. https://monitor.statnipokladna.cz a www.obec-citoliby.cz.

USNESENÍ č. Z20/5/2021 z 13.12.2021: Zastupitelé schválili schodkový rozpočet Městyse Cítoliby na rok 2022. Příjmová část
rozpočtu činí 21,050.040,- Kč, výdajová část činí 29,250.040,- Kč. Rozdíl ve výši 10,554.050,- Kč je kryt finančními rezervami na
účtech městyse. Závazným ukazatelem je hodnota čerpání celkových příjmů a výdajů a dále položky: provozní dotace ZŠ a MŠ
Cítoliby ve výši 1,295.000,- Kč, dar MU Louny na pohotovost 35.000,- Kč a příspěvek SK Cítoliby na provoz a pořádané akce

Návrh rozpočtu městyse Cítoliby na rok 2022 je v souladu s ustanovením §11, odst. 3, zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněn na dobu
minimálně 15ti dnů od 24.11.2021 do 31.12.2021 na Úřední desce městyse Cítoliby.
Schválený rozpočet městyse Cítoliby na rok 2022 byl v souladu s ustanovením §11, odst. 3, zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněn na
dobu minimálně 15ti dnů od 20.12.2021 do 21.12.2024 na Úřední desce městyse Cítoliby.

