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Rozpočet města Kravaře na rok 2023
Podrobný materiál k projednání rozpočtu na rok 2023 je předložen již v upravené verzi
požadavků jednotlivých správců rozpočtu a tyto požadavky jsou zahrnuty v celkové
tabulce výdajů. Oproti původním návrhům se podařilo po projednání požadavky správců
rozpočtů pokrátit o cca 7 mil. Kč.
Součástí rozpočtu jsou tedy všechny požadavky odborů MěÚ, městské policie, správy,
starostky, místostarosty, zřízených fondů a příspěvkových organizací.
Výdajová část je tvořena neinvestičními výdaji po úpravě na základě požadavků správců
rozpočtu v celkové navržené výši 241 181 660. Pro rok 2023 počítáme se zvýšením
mzdových prostředků v návaznosti na zvýšení tarifů, které schválila vláda od 1.9.2022.
Důležité je také zmínit obrovské navýšení cen elektrické energie, ve srovnání se
schváleným rozpočtem na rok 2022 požadujeme částku o 6 mil. vyšší.
Velkou kapitolu rozpočtu zabírají zvyšující se nároky pro fondy oprav, kde byl nárost
oproti loňskému roku o 7,75 mil. Kč na celkovou částku 72,79 mil. Kč. Další významnou
částku tvoří úhrady dlouhodobých závazků ve formě úvěru, ve výši ročních splátek 5 923
400 Kč. Mezi dlouhodobé závazky patří splátky úvěru:
- úvěr na "Novostavbu veřejné splaškové kanalizace a objektu ČOV byl poskytnut ČS,
a.s., ve výši čtvrtletní splátky 1 480 850 Kč a s dobou splatnosti jistiny do prosince 2029.
I letos je mezi výdaji přidáno ORJ na poskytnutí „Kotlíkových půjček“ v celkové výši
10,2 mil. Kč, pro očekávanou vratku dotace.
Výrazný nárůst jsme oproti roku 2022 zaznamenali v požadavcích na provoz našich
příspěvkových organizaci, které se rovněž potýkají s velkým nárůstem cen elektřiny a
celkovým zdražováním.
Celkové výdaje: neinvestiční + splátky jistin + některé IV (výkupy pozemků a licence
k PC programům) jsou ve výši 249 002 060 Kč.
Příjmová část je zpracována kvalifikovaným odhadem a k dokreslení situace jsou
v příjmové části uvedeny skutečné dosažené příjmy od roku 2019. Celkový rozpočet
v příjmech je rozpočtován ve výši 302 744 460 Kč a z této částky budeme do rozpočtu
zapojovat vlastní financování, které je tvořeno ze zůstatků na bankovních účtech města
ve výši 111 021 160 Kč. V celkových příjmech je zahrnut příspěvek na výkon státní
správy ve výši 22 251 400 Kč. Co se týče RUD, vycházíme ze skutečnosti roku 2022 a
jejího očekáváného stavu ke konci, který navrhujeme pro rok 2023.
Dále očekáváme příjmy z dotací na výměnu oken zámku 3,5 mil. Kč, sociálně
terapeutické dílny 8,8 mil. Kč a dotaci na přístavbu MŠ Petra z Kravař 2 mil. Kč.
Některé investiční výdaje (výkupy pozemků a licence k PC programům) jsou již zahrnuty
v požadavcích správců rozpočtu na rok 2023 v částce cca 1,9 mil. Kč. Hlavní investiční
a významné akce jsou uvedeny v samostatné tabulce a dle sestaveného návrhu rozpočtu
pro rok 2023 je počítáno s částkou 53,74 mil. Kč pro tyto investice.

