Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2022
Návrh rozpočtu městské části v hlavní činnosti na rok 2022 obsahuje požadavky
jednotlivých kapitol na výši běžných a kapitálových výdajů, účelové dotace příspěvkovým
organizacím na jejich provoz, příspěvek na provoz Technických služeb Újezd,
předpokládaný objem příjmů městské části včetně daňových a nedaňových příjmů a
přijatých transferů z rozpočtu hl. m. Prahy a státního rozpočtu. Návrh rozpočtu na rok
2022 vychází z konečného výsledku příjmů a výdajů za rok 2021.
Návrh rozpočtu městské části pro rok 2022 je navržen jako schodkový, na straně příjmů ve
výši 24 680 700 Kč a na straně výdajů ve výši 43 973 700 Kč. Navrhovaný schodek
rozpočtu ve výši 19 293 000 Kč bude uhrazen finančními prostředky z minulých let.
Návrh rozpočtu je zdrojově vyrovnaný.
Rozpočtové příjmy jsou tvořeny převážně přijatými transfery od hl. m. Prahy (20 336 000
Kč) a ze státního rozpočtu na výkon státní správy (115 700 Kč). Vlastní příjmy jsou
očekávané prakticky ve stejné výši jako v minulých obdobích a tvoří je zejména daň z
nemovitosti (4 000 000 Kč), poplatky ze psů (85 000 Kč), poplatky z pobytu (1 000 Kč),
poplatky za zábor veřejného prostranství (100 000 Kč) a správní poplatky (40 000 Kč).
Mezi významné běžné výdaje patří neinvestiční příspěvek Základní škole Formanská ve
výši 1 000 000 Kč, Mateřské škole Formanská ve výši 2 250 000 Kč a Technickým službám
Újezd ve výši 3 404 000 Kč, dále 100 000 Kč na provoz Sboru dobrovolných hasičů PrahaÚjezd, výdaje na kulturní akce ve výši 825 000 Kč, výdaje na péči o vzhled městské části
ve výši 3 840 000 Kč a 8 335 000 Kč na činnost místní správy a zastupitelstva MČ.
Mezi významné kapitálové výdaje patří investiční příspěvek ve výši 2 500 000 Kč na
výstavbu nových parkovacích míst, 400 000 Kč na rekonstrukci ulice Proutěná, 5 000 000
Kč na projektovou dokumentaci týkající se výstavby Základní školy Formanská pro 1. a 2.
stupeň, 1 000 000 Kč na rozšíření základní školy o 5. stupeň a 6 300 000 Kč na koupi
nebytového prostoru v ulici Pastevců.
Součástí navrhovaného rozpočtu je i sociální fond městské části. Návrh rozpočtu
sociálního fondu je sestaven jako vyrovnaný s celkovými příjmy a náklady 362 600 Kč.
Návrh rozpočtu sociálního fondu na rok 2022 je v souladu se schváleným statutem
sociálního fondu. Příjmy tvoří 3 % z prostředků na platy zaměstnanců MČ a odměn
uvolněných členů ZMČ a převod prostředků z rozpočtu fondu z roku 2021 a výdaje tvoří
konkrétní péče na předem stanovené účely a osobní konto zaměstnance.
U návrhu rozpočtu ve vedlejší hospodářské (zdaňované) činnosti pro rok 2022 se
vycházelo z nákladů a výnosů roku 2021. Příjmy jsou předpokládány ve stejné výši jako v
roce minulém, a to 117 000 Kč, náklady se oproti loňskému roku zvýšily o 30 000 Kč na
80 000 Kč. Předpokládaný hospodářský výsledek tak činí 37 000 Kč.
Střednědobý výhled rozpočtu do roku 2027 obsahuje základní údaje o předpokládaných
příjmech jak vlastních, tak přijatých transferů z rozpočtu HMP a ze státního rozpočtu a o
předpokládaných výdajích včetně dlouhodobých finančních závazků.

