Schválený
Střednědobý výhled rozpočtu města Planá na roky 2022-23
zpracovaný v tis Kč
(nahrazuje výhled schválený 11.12.2019)

ROK

2022

2023

Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Dotace - transféry
P ř í j m y celkem

92 000
14 000
10 000
12 000
128 000

94 000
14 000
20 000
13 000
141 000

Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
V ý d a j e celkem

99 000
57 000
156 000

101 000
60 000
161 000

Financování (saldo)

-28 000

-20 000

Další podstatné informace potřebné pro následující roky:
1) V střednědobém výhledu rozpočtu nejsou uvedeny prostředky na spolufinancování projektů EU,
neboť město zatím nemá takový projekt. Volné finanční zdroje jsou ve fondu rezerv a rozvoje.
(dle § 11, odst. 2,) zákona o rozpočtových pravidlech č. 250/2000 Sb. v platném znění)
2) Fond rezerv a rozvoje města Planá obsahuje nashromážděné zdroje z předchozích let.
K 31.10.2020 činí 114,3 mil Kč, ale některé prostředky jsou vázány s možností ukončení vkladu:
Zlatý účet ke stavebnímu spoření ve výši 10 mil Kč , spořící účet a nemovitostní fondy
analyticky je sledována část FRR určena na obnovu vodního a lesního hospodářství.
FRR slouží i k předfinancování akcí z dotací a k překlenutí časového nesouladu příjmů a výdajů
3) Další rezervní prostředky má město ve fondu památek ve výši 2,98 mil Kč.
4) V letech 2022 a 2023 by měla probíhat další etapa parcelace území u rybníka a Planá sever pro
výstavbu rodinných domů. Ve výhledu zahrnuto v kapitálových příjmech i výdajích.
Dále by se měla začít realizovat rekonstrukce komunikace Dukelských hrdinů - I. etapa.
5) Závazky se soudních sporů - soudní spor s Dozorstavem za smuteční síň, další spor je z výkonu
stavebního úřadu,kde hrozí sankce 5 mil Kč. Soudní spor již řadu let vede provozovatel
vodovodní sítě v Plané s Vodakvou Karlovy Vary, kde je uzavřen závazek města hradit část nákladů.
Rozhodnutí soudu může ovlivnit hospodaření města
Schváleno usnesením zastupitelstva U 53/5 z 9.12.2020
Oznámení o zveřejnění:
Oznámení o zveřejnění schváleného střednědobého výhledu rozpočtu města Planá je vyvěšeno na
úřední desce. Na internetových stránkách města je zveřejněn v úplném znění.
Nalézt jej mohou občané na stránkách města
www.plana.cz
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