Příloha: Komentář ke schválenému rozpočtu na rok 2020

Rozpočet městyse Všeruby pro rok 2020 je koncipován jako schodkový.
Schodek ve výši 4 459 tis. Kč je vyrovnán přebytky z let minulých (pol. 8115) ve výši 4 459 tis. Kč.
Tento předkládaný návrh rozpočtu počítá především s řadou plánovaných investičních a
neinvestičních akcí.
V roce 2020 bude pořízen:
 kamerový dohlížecí systém ve Všerubech ve výši 2 500 tis. Kč, z toho finanční dotace z PK
činí 1 827 tis. Kč. V současné době je již uzavřena smlouva o poskytnutí finanční dotace a
schválená částka je již připsána na účet městyse.
 technika pro JSDHO – pořízení terénní čtyřkolky ve výši 663 tis. Kč, z toho schválená dotace
ve výši 629,850 tis. Kč a nákup dopravního automobilu ve výši 1 253 tis. Kč, z toho schválená
dotace ve výši 1 190,350 tis. Kč.
Další plánované akce:
 výměna střešní krytiny na kostele ve Všerubech, nové oplechování, popřípadě výměna
napadených částí krovu s použitím dotace z PK (odhadované celkové náklady 800 tis. Kč),
 plynofikace bytového domu č. p. 60 ve Všerubech – plynofikace, nové plynové kotle, oprava
koupelen a WC, obklady, nové kuchyňské linky – s využitím PSOV PK 2020 (celkové náklady
700 tis. Kč),
 dětské hřiště ve Všerubech z vlastních zdrojů a z části ze zdrojů MMR (předpokládané
náklady celkem 450 tis.)
 nákup komun. techniky ve výši 1 000 tis. Kč, financování z části z vlastních zdrojů a z části
z MMR – traktor na sekání trávy cca 150 tis., dopravní automobil cca 850 tis.
 stavební úpravy společenské místnosti v KD – omítky, dlažba, instalace vody, plynu a
plynového kotle, elektriky, zařizovací předměty WC, kuchyňská linka apod. za použití
finanční dotace z titulu PSOV PK 2019 (celková investice 1 000 tis. Kč)
 nákup nemovitosti č. p. 69 za 500 tis. Kč a následné demolice této nemovitosti společně
s nemovitostí na Maxově č. p. 1 za 400 tis. Kč, obojí bude financováno z vlastních zdrojů.
 údržba budovy MŠ – 200 tis. Kč.
Na paragrafu 3639 je částečně zohledněná akce rozšíření cyklotrasy CT 3A Hájek – Brůdek –
směr Prapořiště ve výši 4 300 tis. Kč, realizace je přímo závislá na získání finanční dotace.
V neposlední řadě rozpočet počítá s dofinancováním oprav místních komunikací a v případě
získání finanční dotace je počítáno s výstavbou vedlejší polní cesty, která byla vyprojektovaná
v rámci KPoÚ ze Všerub směr Studánky.
Investiční akce jsou již ponížené o očekávané dotace.
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