
Rozpočet 2023 – návrh – důvodová zpráva 

Návrh rozpočtu na rok 2023 je členěn ve smyslu vyhlášky 412/2021 Sb. o rozpočtové skladbě, dle 

druhového a odvětvového třídění příjmů a výdajů. 

Po schválení rozpočtu je rozepisován do jednotlivých rozpočtových oddílů, paragrafů, položek v tis. Kč 

do úlohy účetnictví, výkaznictví, rozpočet. 

Při tvorbě návrhu rozpočtu je zachováno pravidlo vyrovnanosti příjmů a výdajů a na rok 2023 je 

výše v příjmové a výdajové části Kč 227 940 

Návrh rozpočtu je zveřejněn v zákonné lhůtě ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových 

pravidlech územních na úřední desce města Sedlčany a na stránkách města Sedlčany. V listinné 

podobě lze do návrhu rozpočtu nahlédnout na Odboru ekonomickém Městského úřadu Sedlčany 

v budově na nám. TGM č. p. 32.   

PŘÍJMY 

Daňové výnosy 

Daňové výnosy vychází z predikce MF ČR a predikce zpracované firmou City finance. Pro rok 2023 se 

tyto dvě varianty (predikce) liší jako v předchozích dvou létech pouze v řádu tisíců- desetitisíců Kč.         

Místní a správní poplatky – vycházíme ze skutečnosti roku 2022 s ohledem na vývoj těchto příjmů 

v letech předešlých 

Nedaňové příjmy 

Příjmy z nájmů BF, NP, kotelen, přivaděče pitné vody, VHM  dle uzavřených smluv a předpisů nájmů 

na rok 2023.  

U nájmů VHM a Přivaděče pitné vody vzhledem k úpravě znění vyhlášky 428/2001 a metodickému 

pokynu MZe, které upravují a definují závazný způsob výpočtu výše peněžních prostředků do fondu 

financování obnovy vodárenské infrastruktury, byl předložen provozovatelem VHM města 1. SčV, a.s. 

návrh částky nájemného ve výši stanoveného ročního příspěvku dle plánu financování obnovy.  

Další příjmy v této oblasti jsou stanoveny odhadem plnění v roce 2023 s ohledem na plnění v roce 

2022. 

Kapitálové příjmy   

V současné době není ze strany Odboru majetku města Sedlčany avizován záměr prodeje pozemků a 

jiných nemovitostí, rozpočtujeme pouze symbolickou výši, která bude v případě realizace prodejů 

nemovitého majetku v průběhu roku upravována rozpočtovým opatřením.    

 

Dotace, půjčky, úvěry, rezervy 

Dotace na výkon státní správy v rámci souhrnného dotačního vztahu pro rok 2023 ve výši Kč 24 089 

tis., uvedeno na stránkách MV ČR. Hlavní ukazatele pro stanovení výše tohoto příspěvku MV je: počet 

obyvatel, počet obyvatel ve správním obvodu matričního úřadu, stavebního úřadu, pověřeného 

obecního úřadu, úřadu s rozšířenou působností, počet sňatků, počet úmrtí, počet určení otcovství, 

počet žádostí nabraných OP, počet aktivací OP, počet žádostí nabraných ŘP, počet opatrovanců, 

počet aktů územního plánování, počet avíz živnostenský úřad, počet zkoušek z předpisů a 

zdravotnické přípravy ŘP A,B,T,C,D, počet zkoušek z údržby a ovládání vozidel C,D,  počet zkoušek 



praktické jízdy A,B,T, počet zkoušek praktické jízdy C,D,  počet zkoušek z profesní způsobilosti. 

Veškeré tyto informace jsou údaje k 1. 1. 2022. 

Dotace je určena na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy a nepodléhá 

finančnímu vypořádání. Případné valorizace v průběhu roku 2023 budou řešeny rozpočtovým 

opatřením. 

Výše dotací na výkon státní správy na úseku sociálního odboru – SPOD, výkon pěstounské péče, 

výkon sociální práce je odvozena od skutečnosti roku 2022. Žádosti budou podávány a zpracovávány 

v 1. čtvrtletí roku 2023. Po přijetí rozhodnutí o výši dotací bude provedeno rozpočtové opatření.  

Dotace pro Pečovatelskou službu odvozena od roku 2022.  

Zapojení rezerv – předpoklad 10 000 tis. Kč (předpoklad přeplnění daňových výnosů a úspory na 

některých výdajových položkách)   

VÝDAJE 

V části výdajové je vždy při návrhu rozpočtu postupováno s pravidlem a potřebou naplnění položek 

rozpočtu tak, aby byla zajištěna správa města jako takového, dále v oblasti údržby, úklidu místních 

komunikací, chodníků, veřejných prostranství, vodovodů a kanalizací, veřejného osvětlení, svozu 

odpadu, správa budov v majetku města, jak bytových tak nebytových prostor, činnost organizací 

zřízených městem Sedlčany – základních škol, mateřské a umělecké školy, školních jídelen, organizací 

v oblasti kultury a sportu a dalších akcí spojených se společenským a kulturním životem ve městě. 

V neposlední řadě je rovněž prioritou položka ročních splátek úvěrů vč. příslušenství (tj. úroků 

z těchto úvěrů) 

     

Odvětví výdajů 1. Zemědělství a lesní hospodářství – správa lesů v majetku města, pěstební činnost, 

obnova lesních porostů a jejich údržba, výkon státní správy na úseku Odboru životního prostředí 

Městského úřadu Sedlčany.   

Odvětví výdajů 2. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství – správa komunikací, chodníků, 

veřejných prostranství v majetku města, jejich opravy, údržba, rekonstrukce a technické 

zhodnocování pro zlepšení kvality, obnova a opravy vodohospodářského majetku, správa retenční 

vodní nádrže a provoz parkovišť na území města. 

Odvětví výdajů 3. Služby obyvatelstvu – oblast školství, kultury, tělovýchovy a zájmové činnosti 

obsahuje příspěvky organizacím města (příspěvkové organizace školského typu, kulturní a 

tělovýchovné), provoz turistického informačního centra na nám. TGM, tisk městského zpravodaje a 

městské kulturní akce roku 2023. 

Do odvětví výdajů 3. Služby obyvatelstvu patří část rozpočtu 3.4. Bydlení, komunální služby, územní 

rozvoj, investiční výstavba. 

3.4. a) – b) tato část zahrnuje správu budov města, bytových a nebytových domů a prostor, výkony 

technických služeb spojených s úklidem, čištěním a péčí o veřejná prostranství, veřejnou zeleň, 

provozem hřbitova, údržbou a opravami veřejného osvětlení, likvidací a svozem komunálního, 

tříděného a nebezpečného odpadu, provozem a péčí o překládací stanici TKO a sběrný dvůr.  

3.4. c) –d) zde jsou rozpočtované výdaje projektové dokumentace, znaleckých posudků, 

geometrických plánů a zaměření, výkupy pozemků, majetková vypořádání pozemků. 



3.4. e)  soustřeďuje rozpočet úprav veřejných prostranství města osad patřících k městu Sedlčany (tj. 

Solopysky, Třebnice, Štileček, Oříkov, Libíň, Doubravice, Sestrouň, Zberaz, Hradištko, Roudný), opravy 

a údržbu dětských hřišť na území města a osad, opravy městského mobiliáře.  

3.4. f) oblast investic, TZ, oprav, údržby, stavebních úprav majetku města.  

Pro rok 2023 je rozpočtována částka Kč 13 460 tis. Kč viz. výčet akcí na řádku 83-102 přehledu návrhu 

rozpočtu výdajové části.  

 

Odvětví výdajů 4. Sociální věci zdravotnictví zahrnuje provoz Pečovatelské služby Sedlčany, výkon 

pěstounské péče na úseku Odboru sociálních věcí Městského úřadu Sedlčany, výkon pěstounské péče 

spadá do výkonu státní správy. Rozpočet odvětví 4. pamatuje též na organizace, sdružení a veřejně 

prospěšné společnosti vykonávající v této oblasti záslužnou a prospěšnou činnost pro zkvalitnění 

života našich občanů. Těmto organizacím na základě žádostí přiděluje RM případně ZM příspěvky na 

jejich činnost ve smyslu uzavřených veřejnoprávních smluv.        

Odvětví výdajů 5. Ochrana a bezpečnost – odvětví zahrnuje výdaje spojené s činností Městské 

policie, hasičů, bezporuchový provoz městského kamerového systému města, zřizování nových 

kamerových bodů v lokalitách, kde tyto nejsou dosud instalovány k zajištění bezpečnosti občanů 

města, dále servis a opravy varovného systému a systému měření rychlosti ve městě.  

Odvětví výdajů 6. Všeobecná veřejná správa  

Městský úřad – správa Městského úřadu zahrnuje výdaje spojené s výkonem samosprávy města, 

státní správy, kterou město Sedlčany na základě přenesené působnosti vykonává nejen pro občany 

Sedlčan, ale též pro občany celého ORP Sedlčany., potřeby ICT – nákup výpočetní techniky, obnova 

stávající, aktualizace SW, nařízení EU GDPR (ochrana osobních údajů) – výdaje spojené s touto 

agendou.  

Příspěvky, dotace -  příspěvky spolkům v oblasti tělovýchovy, kultury aj. zájmových oblastí; příspěvek 

Hasičskému záchrannému sboru, členský příspěvek Sdružení obcí Sedlčanska, Toulava o.p.s., MAS.   

Splátky úvěrů vč. příslušenství - splátky úvěru jsou závazky vyplývající z uzavřené úvěrové smlouvy 

na stavbu Přivaděče pitné vody, který byl realizován v letech 2014-2015 a úvěrové smlouvy na 

refinancování úvěru na stavbu Dopravního terminálu, realizace tohoto projektu byla v roce 2019. 

Položka úroky z úvěrů a půjček zahrnuje odhad úroků pro rok 2023 z výše uvedených úvěrových 

smluv. V červnu 2023 bude úvěr na stavbu Dopravního terminálu uhrazen.   

Platby daní - DP placená obcí je daň tzv. průběžná, tj. daň z příjmu, kterou město přiznává z výnosů 

svých ekonomických činnosti (pronájmy, prodej dřeva, prodej pozemků aj. služby spadající do této 

oblasti). Přiznaná daň je ve smyslu zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých 

daní územním samosprávným celkům výnosem obce, tudíž je započítána jak v příjmové tak výdajové 

části a rozpočtovou finanční stránku města neovlivňuje. Rozpočtovanou položkou výdajové části je 

též příspěvek SO Sedlčanska. 

Tvorba fondů – příděl do fondu obnovy Vodohospodářského majetku v souladu s Vyhláškou č. 

428/2001 Sb. 

 

  



Součástí návrh rozpočtu je návrh Rozpočtového výhledu na rok 2024-2025, je odvozen od příjmové 

a výdajové části návrhu rozpočtu na rok 2023 

V příjmové části u výše DP vycházíme z predikovaných částek MF na rok 2022 s navýšením 

v jednotlivých letech 8 – 10 %. U dalších oblastí příjmů vychází návrh ze skutečností roku 2022 a 

návrhu rozpočtu na rok 2023.   

Od výhledu příjmů se odvíjí výhled výdajů s ohledem na zajištění nutných výdajů na správu města a 

činnost organizací města, opravy, údržbu a péči o majetek města, dodržení splátek úvěrů vč. 

příslušenství. V jednotlivých letech návrhu RV vycházíme z rozpočtových výhledů příspěvkových 

organizací města, v oblasti školství, kultury, tělovýchovy a zájmové činnosti.    

Ve výdajové části jsou zapojeny splátky úvěrů vč. příslušenství a příděl do fondu obnovy 

vodohospodářské infrastruktury. 

RV je v tabulkové části členěn ve smyslu Vyhlášky MF č. 412/2021 Sb. o rozpočtové skladbě dle 

druhového a odvětvového třídění příjmů a výdajů. 

RV výhled je vždy aktualizován při schvalování rozpočtu na následující rok.       

Pro rok 2024 je RV ve výši příjmů a výdajů Kč 233 500 tis.  Pro rok 2025 je RV ve výši příjmů a výdajů 

Kč 249 500 tis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

           


