
Zpráva pro 3. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf,  
které se koná dne 26. ledna 2023 

_________________________________________________________________________ 
 
4.01 Rozpočet města Varnsdorf na rok 2023 
 
Předkládá: Ing. Jana Kociánová, vedoucí ekonomického odboru 
 
Odůvodnění: 
Předkládám k projednání návrh rozpočtu na rok 2023, který je přílohou této důvodové zprávy. 
Návrh rozpočtu je koncipován jako schodkový, výdaje převyšují příjmy a rozdíl je pokryt 
kladným zůstatkem z přecházejících let. Rozpočet je sestaven v souladu se zákonem č. 
250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, kdy 
§ 4 stanoví, územně samosprávného celku. že rozpočet může být schválen jako schodkový jen 
v případě, že schodek bude možné uhradit finančními prostředky z minulých let, nebo smluvně 
zabezpečenou půjčkou, úvěrem, návratnou finanční výpomocí nebo příjmem z prodeje 
komunálních dluhopisů. Ve stejných parametrech umožňuje sestavení schodkového rozpočtu i 
zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti.  
Návrh rozpočtu má následující parametry: 
Příjmy: 420 516 838 Kč 
Výdaje: 498 830 630 Kč 
z toho  běžné výdaje 326 278 430 Kč 
 kapitálové výdaje 172 552 200 Kč 
Financování 78 313 792Kč 
Rozdíl příjmů a výdajů bude kryt přebytky finančních prostředků z minulých let. 
 
Rozpočet je předložen v členění 
Příjmy – Výdaje běžné a kapitálové – Financování 
Závazné ukazatele 
Hospodářská činnost:  Správa bytů – správce REGIA a.s. 
                                     Pult centrální ochrany – správce Městská policie 
Rozpočet Sociálního fondu  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města Varnsdorf rozhodlo schválit rozpočet města Varnsdorf na rok 2023 
v předloženém znění. 
 
a dále 
 
Zastupitelstvo města Varnsdorf rozhodlo schválit Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2023 a 
ujednání k provádění rozpočtových opatření v předloženém znění. 
 
a dále 
 
Zastupitelstvo města ukládá vedoucí ekonomického odboru zajistit rozpis rozpočtu dle § 14 
zákona č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů. 
 
a dále 
 



Zastupitelstvo města rozhodlo schválit poskytnutí transferů fyzickým i právnickým osobám, 
které jsou součástí předloženého rozpočtu na rok 2023. 
 
a dále 
 
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit rozpočet hospodářské činnosti na rok 2023 – správa bytů 
(správce REGIA a.s.) v předloženém znění. 
 
a dále 
 
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit rozpočet hospodářské činnosti na rok 2023 – pult 
centrální ochrany (správce Městská policie) v předloženém znění. 
 
a dále 
 
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit rozpočet sociálního fondu na rok 2023 v předloženém 
znění. 
 
 
Přílohy: 
Návrh rozpočtu města Varnsdorf na rok 2023 – 
https://urednideska.varnsdorf.org/manual/udeska/pdf_manual-63bec80290cd5.pdf 
 
 
 


