Město Kdyně
Náměstí 1
345 06 Kdyně
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Důvodová zpráva k návrhu rozpočtu města Kdyně na rok 2022,
vč. přehledu plánovaných investičních akcí a oprav
Návrh rozpočtu města Kdyně na rok 2022 je koncipován jako schodkový, se schodkem
ve výši 29 495 073 Kč. Schodek rozpočtu bude plně financován z přebytku
hospodaření minulých let. Město Kdyně k 30. 11. 2021 na svých účtech disponuje níže
uvedenými finančními prostředky (ve srovnání se zůstatky za rok 2018, 2019 a 2020).
celkové příjmy:

138 038 137 Kč

celkové výdaje:

167 533 210 Kč

schodek rozpočtu:

- 29 495 073 Kč

zůstatek
k 31. 12. 2018:
1 701 406,88 Kč
799 144,96 Kč
4 009 209,57 Kč
35 880,26 Kč
4 910 406,88 Kč
8 015 251,60 Kč
64 142,89 Kč
28 479,79 Kč

zůstatek
k 31. 12. 2019:
3 875,61 Kč
938 422,91 Kč
6 719 110,66 Kč
1 414 358,33 Kč
19 734 729,39 Kč
2 805 268,36 Kč
29 253,60 Kč
28 485,54 Kč

zůstatek
k 31. 12. 2020
1 114 640,04 Kč
1 389 994,26 Kč
10 746 251,17 Kč
4 900 370,45 Kč
14 446 153,97 Kč
11 484 350,11 Kč
45 428,11 Kč
28 491,31 Kč

Zůstatek
k 30. 11. 2021
208 462,03 Kč
5 484 320,90 Kč
13 444 142,68 Kč
4 283 969,07 Kč
9 421 584,66 Kč
20 252 900,71 Kč
70 789,54 Kč
28 496,57 Kč

5 386 907,36 Kč

5 654 288,79 Kč

5 909 116,38 Kč

6 181 298,16 Kč

24 940 821,13 Kč

37 327 793,19 Kč

účet:
KB příjmový účet
KB výdajový účet
KB - nemovitosti
ČNB
ČSOB příjmový účet
ČSOB výdajový účet
ČSOB sociální fond
ČSOB spořicí účet
ČSOB spořicí účet –
skládka Libkov
Celkem:

50 064 795,80 Kč

59 375 964,32 Kč

Příjmy rozpočtu:
Na příjmové straně návrhu rozpočtu jsou promítnuty daňové i nedaňové příjmy
plynoucí do rozpočtu města prostřednictvím rozpočtového určení daní. Od roku 2020
je ekonomika výrazně zasažena pandemií onemocnění COVID-19, v důsledku které
jsou daňové příjmy veřejných rozpočtů obtížně predikovatelné. Přesto je v roce 2022
dle predikce Ministerstva financí ČR předpokládán růst ekonomiky o cca 4,2 %.
Daňové příjmy roku 2022 budou navíc výrazně ovlivněny vyšší mírou inflace, jejíž
průměrná míra pro rok 2022 by se mohla pohybovat kolem 3,5 %. Dalším výrazným
faktorem, který ovlivní inkaso daňových příjmů do obecních rozpočtů, je skokový růst
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cen energií. Návrh rozpočtu města Kdyně pro rok 2022 počítá s celkovými příjmy ve
výši 138 038 137 Kč.
Při predikci daňových příjmů bylo kromě výše uvedeného vycházeno rovněž ze
současných skutečných účetních stavů jednotlivých položek rozpočtu města Kdyně a
predikce vybraných daňových příjmů obcí a krajů na rok 2022. Výnosy řady daní jsou
značně závislé na produktivitě ekonomiky státu a různých dalších sektorů
(bankovnictví, energetika, apod.), konkrétní vývoj proto není možné predikovat s vyšší
mírou přesnosti. Celosvětovou ekonomiku v současné době navíc značně ovlivňují
dopady pandemie onemocnění COVID-19, která její výkon poznamená i
v nadcházejících letech. Daňové příjmy návrhu rozpočtu zahrnují rovněž příjmy
z místních daní a poplatků v celkové výši cca 2,8 mil. Kč. Celkové daňové příjmy
v návrhu rozpočtu města Kdyně čítají 91 645 000 Kč.
V oblasti nedaňových příjmů rozpočtu města se jedná zejména o příjmy z těžby
dřeva v oblasti lesního hospodářství. Vzhledem k velkému množství vytěženého dřeva
v uplynulých letech v důsledku kůrovcové kalamity jsou příjmy z těžby dřeva na stále
nižší úrovni – předpoklad pro rok 2022 činí 2,63 mil. Kč. Významnou položkou
nedaňových příjmů jsou také příjmy v oblasti bytového hospodářství – Město Kdyně
má velmi bohatý bytový fond, do nějž v uplynulých dvou letech průběžně investuje
nemalé finanční prostředky na rekonstrukce a potřebné opravy. Město Kdyně
disponuje rovněž nebytovými prostory, a příjem z jejich pronájmu je proto rovněž
nedaňovým příjmem. Celkové příjmy z pronájmu bytových a nebytových prostor činí
cca 13 mil. Kč. Návrh rozpočtu počítá rovněž s prodejem pozemkových parcel,
zejména v areálu bývalých kasáren, jejichž prodej je se zájemci o odkup již
předjednán, a měl by proběhnout v prvním pololetí roku 2022. Celkové příjmy v oblasti
nedaňových příjmů by dle návrhu rozpočtu měly v roce 2022 dosáhnout částky 28 861
000 Kč. Výše předpokládaných kapitálových příjmů v návrhu rozpočtu činí 8 000 000
Kč – jedná se o plánované prodeje pozemků a investiční příspěvek společnosti ČEZ
na rekonstrukci dětského hřiště v ul. Markova.
Součástí návrhu rozpočtu jsou rovněž dotace – jedná se především o dotaci ze
státního rozpočtu na výkon státní správy ve výši cca 5 mil. Kč, která slouží na úhradu
výdajů spojených s přenesenou působností. Dále jsou zde zahrnuty neinvestiční
transfery od obcí – jedná se zejména o příjmy realizované na základě veřejnoprávních
smluv, např. činnost komise pro projednávání přestupků pro obce I. typu v rámci
spádového území, apod. Dále jsou zde zahrnuty již schválené dotace, na jejichž
čerpání jsou již uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace. Jedná se o dotaci na realizaci
projektu „Pro všechny“, který je realizován v oblasti sociálních služeb a je určen na
podporu pečujících osob. Dále je zde zahrnuta dotace na vybudování cvičné kuchyňky
a pracoviště školního psychologa v objektu Masarykovy základní školy Kdyně. Tato
akce byla realizována a úspěšně dokončena již v roce 2021, finanční vypořádání však
bude provedeno začátkem roku 2022. Součástí této kapitoly je rovněž dotace na
rekonstrukci veřejného osvětlení ve spádových obcích poskytovaná Ministerstvem
průmyslu a obchodu ČR. Město Kdyně v roce 2022 obdrží rovněž investiční dotaci
Ministerstva vnitra ČR za účelem pořízení hasičského vozidla pro potřeby SDH
Hluboká. Celkové příjmy návrhu rozpočtu v oblasti dotací (vč. rozpočtu sociálního
fondu) činí 9 532 137 Kč.
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Výdaje rozpočtu:
Výdajová stránka návrhu rozpočtu kromě běžných výdajů počítá s řadou investičních
akcí – viz tabulky níže.
Významnou výdajovou položkou návrhu rozpočtu jsou prostředky určené na
revitalizaci ul. Markova ve výši 8 mil. Kč. V roce 2021 byly řešeny nutné přeložky
distribučních sítí a došlo rovněž ke zpracování projektové dokumentace. V současné
době probíhá řízení k vydání stavebního povolení na realizaci této akce. V prostoru
sídliště, které bude nově bezbariérově propojeno se spodní částí u „Krámečku služeb“,
vznikne cca 60 parkovacích stání. Součástí výdajů v oblasti ostatních záležitostí
pozemních komunikací je rovněž zpracování studie proveditelnosti k vybudování
parkovacího domu, s jehož výstavbou se počítá v ul. Bratří Tšídů.
Důležitou součástí návrhu rozpočtu města Kdyně jsou rovněž výdaje určené na akce
související se zajištěním distribuce pitné vody pro obyvatelstvo. V této oblasti se
počítá s výdaji na opravy a údržbu ve výši 400 tis. Kč a investičními výdaji ve výši
3 mil. Kč, jejichž součástí je mj. vybudování nového vodovodu v obci Starec. Nově
napojeno bude celkem 12 nemovitostí v úseku původního vodovodu, který byl
vybudován z azbestu, a v posledním roce zde navíc došlo k několika opakovaným
haváriím. Další údržba této infrastruktury je proto již ekonomicky nerentabilní. V oblasti
odvádění a čištění odpadních vod návrh rozpočtu počítá s prostředky na obnovu
infrastruktury v celkové výši 3 mil. Kč. Jedná se mj. o vybudování kanalizace v obci
Hluboká (tzv. Moskva) a napojení objektu mateřské školy na kanalizaci, které dosud
nebylo provedeno. V roce 2021 byl díky kamerovým prohlídkám kanalizačního potrubí
bohužel zjištěn havarijní stav kanalizace v ul. Družstevní a Luční – prostředky na
obnovu této infrastruktury budou tedy směřovat i do těchto lokalit.
Již od roku 2019 značné množství finančních prostředků Města Kdyně směřuje do
oblasti školství a návrh rozpočtu pro rok 2022 na tuto skutečnost navazuje. V MŠ
Markova dojde ke kompletní rekonstrukci kuchyňského pavilonu, kde bude mj.
vybudována rovněž nová jídelna. Předpokládané výdaje na tuto akci činí 3,6 mil. Kč.
V MŠ Dělnická dojde v roce 2022 k nátěru střechy a opravě terasy (celkem cca 450
tis. Kč). Zahrady obou mateřských škol budou vybaveny dalšími novými herními prvky,
jejichž obnova rovněž průběžně probíhá. V roce 2022 budou herní prvky rozšířeny o
zabudované trampolíny. Budova Masarykovy základní školy Kdyně projde v roce
2022 II. etapou sanace vlhkého zdiva, a to konkrétně v části dílen a šaten (pravé
křídlo budovy) ve výši 1,85 mil. Kč. Souběžně s touto realizací bude rovněž probíhat
příprava projektu sanace školní budovy na náměstí. Součástí výdajů do oblasti
základního školství je rovněž pořízení drtiče jídla do školní jídelny (550 tis. Kč).
V rozpočtové kapitole určené na výdaje spojené s činností městské knihovny je
kromě běžných provozních výdajů vyčleněna částka 160 tis. Kč na pořízení tzv.
biblioboxu. Jedná se o zařízení, prostřednictvím kterého je čtenářům umožněno
samoobslužné vrácení vypůjčených knih bez ohledu na provozní dobu knihovny.
Významnou výdajovou položkou návrhu rozpočtu jsou opět výdaje spojené
s rekonstrukcí objektu č.p. 11 – Galerie. Z důvodu nespolehlivosti zhotovitele stavby
a komplikacím spojeným s pandemií onemocnění COVID-19, která způsobila odliv
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pracovní síly, není objekt Galerie stále dokončen. Na jeho dostavbu je v rozpočtu pro
rok 2022 vyčleněna částka 5,5 mil. Kč.
Návrh rozpočtu v oblasti kultury v roce 2022 počítá mj. s výměnou střechy na
objektu kina ve výši 1 mil. Kč. Stávající střechou do objektu dlouhodobě zatéká, což
způsobuje nezvratné poškozování dalších částí budovy a zároveň znemožňuje
budoucí instalaci nové promítací technologie či jakékoliv další investice do zlepšení
komfortu diváků a rozvoje služeb kdyňského kina. Tato kapitola zahrnuje rovněž
vyhotovení pamětní desky věnované Františku Klemensovi, kdyňskému rodákovi,
který byl leteckým navigátorem RAF ve 2. světové válce.
Opomíjená není ani oblast zachování a obnovy kulturních památek – v roce 2022
dojde k rekosntrukci dvou kapliček, konkrétně v obci Starec a v obci Podzámčí, kde
návrh rozpočtu počítá s výdaji ve výši 900 tis. Kč. Součástí těchto výdajů jsou rovněž
práce v domě č.p. 89 – tzv. Dům v kožichu.
Stranou nezůstane ani kulturní život ve spádových obcích – zde jsou vyčleněny
prostředky ve výši 500 tis. Kč na potřebné opravy kulturních domů ve spádových
obcích. Návrh rozpočtu počítá rovněž s odkupem kulturního domu TJ Sokol v obci
Prapořiště za částku ve výši 250 tis. Kč. Objekt je ve špatném technickém stavu a
v minulých letech zde byly ze strany vlastníka, tj. TJ Sokol Prapořiště, započaty
rekonstrukce bytů, na jejichž dokončení již organizace nemá potřebné finanční
prostředky.
Výdaje na opravy je třeba průběžně směřovat rovněž do Centra vodní zábavy Kdyně,
kde se v roce 2022 plánuje oprava stropu v restaurační části objektu a v šatnách. Řada
nezbytných oprav byla provedena již v roce 2021 v rámci nařízených odstávek bazénů
v souvislosti s nařízeními vlády k eliminaci nákazy virem SARS-CoV-2.
V návrhu rozpočtu jsou zahrnuty rovněž rekonstrukce a opravy dětských hřišť –
např. rekonstrukce hřiště v ul. Markova ve výši 1,6 mil. Kč. Pokračovat bude také
zvelebování areálu koupaliště Hájovna, kde se počítá s investicemi do nových
herních prvků – cca 100 tis. Kč.
Vzhledem k rozsáhlému fondu bytového i nebytového majetku tvoří tato oblast
výraznou výdajovou položku návrhu rozpočtu města Kdyně – do oprav bytového fondu
je v návrhu rozpočtu pro rok 2022 vyčleněno celkem 3,45 mil. Kč, do oblasti investic
pak 12,2 mil. Kč. V oblasti oprav se jedná o běžné opravy nefunkčního či
opotřebovaného majetku, výměnu tepelných čerpadel a vodoměrů v souvislosti
s novou legislativou. Návrh rozpočtu počítá rovněž s rozsáhlejšími opravami nově
předávaných bytových jednotek. Investiční výdaje v částce 12,2 mil. Kč zahrnují mj.
komplexní rekonstrukce několika bytových jednotek a bytových jader, realizaci nového
vytápění v č.p. 338 (cca 1 mil. Kč) a č.p. 140 (cca 500 tis. Kč). Dle plánu Odboru správy
nemovitostí MěÚ Kdyně dojde rovněž k výměně venkovních dlažeb, oken a dveří
několika bytových domů. Oblast nebytového hospodářství počítá s opravami v celkové
výši 1,8 mil. Kč. Kromě běžných oprav se jedná rovněž o zhotovení fasády domu č.p.
9 a č.p. 140. V roce 2022 dojde rovněž ke kompletní rekonstrukci chodby
zdravotnického zařízení v ul. Nádražní (č.p. 660), kde sídlí ordinace praktické a zubní
lékařky (cca 400 tis. Kč). Investice v nebytovém hospodářství budou rovněž
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významným způsobem směřovat do oblasti zdravotnictví – dojde mj. k dokončení
ordinace zubního lékaře v bývalém domě služeb (č.p. 9), kde bude rovněž vybudováno
napojení na teplovod (investice celkem cca 2 mil. Kč).
Finanční prostředky budou v roce 2022 směřovat rovněž do oblasti veřejné
infrastruktury – mj. také do investic v oblasti veřejného osvětlení, se kterými se
započalo již v roce 2021. Díky dotaci Ministerstva průmyslu a obchodu bude
pokračovat výměna veřejného osvětlení v obci Prapořiště, Starec a Podzámčí. Kromě
spádových obcí bude realizována rovněž postupná rekonstrukce veřejného osvětlení
ve městě, zejména pak v lokalitách, kde je provoz stávajícího osvětlení finančně
náročný z hlediska spotřeby energie a poruchovosti – např. ulice Starokdyňská, Vodní,
Masarykova, Klatovská, Náměstí, Farní. Stejně jako v roce 2021 bude opět podána
žádost o dotaci v rámci programu Efekt Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.
Výdaje v rozpočtové kapitole věnované pohřebnictví počítají s komplexní revitalizací
hřbitova, konkrétně prostoru kolem smuteční síně. V roce 2022 dojde rovněž
k opravě hřbitovní zdi, která je z důvodu prorůstajících kořenů stromů již delší dobu
značně porušená. Plánovanou opravu komplikovalo čekání na vydání stanoviska
orgánů památkové péče, neboť areál hřbitova je spolu s kostelem sv. Mikuláše kulturní
památkou podléhající ochraně. Kromě opravy zdiva dojde rovněž k vybudování nové
vstupní brány vč. vrat (cca 400 tis. Kč), jejichž podoba vychází rovněž ze stanoviska
orgánů památkové péče.
Součástí plánovaných výdajů pro rok 2022 je rovněž vybudování teplovodu do č.p.
9 (dům služeb), č.p. 8 (řeznictví) a do objektu Masarykovy základní školy Kdyně na
náměstí. Realizací tohoto projektu dojde k významnému snížení nákladů na vytápění
všech uvedených objektů ve vlastnictví Města Kdyně.
V rozpočtové kapitole vyhrazené pro komunální služby je mj. plánován výkup
pozemků – např. cesty v blízkosti Hubáčkova pomníku, která je v soukromém
vlastnictví. Tato oblast dále zahrnuje pořízení nového svozového vozu pro potřeby
příspěvkové organizace Technické služby Kdyně. Nákup vozu byl realizován již v roce
2021, a to formou splátek s výhodnou úrokovou sazbou. Pro rok 2022 jsou v této
kapitole vyčleněny výdaje na tyto splátky ve výši 1,76 mil. Kč. Významnou součástí
této výdajové kapitoly rozpočtu je rovněž plánovaný nákup služeb ve výši 1,2 mil. Kč.
Jedná se o výdaje spojené s plánovanou demolicí objektu bývalé kotelny v ul.
Nádražní a bytového domu v části Staré Kdyně, který je z důvodu havarijního stavu
dlouhodobě neobyvatelný.
Oblast sběru a svozu komunálních odpadů počítá mj. s vybudováním
uzamykatelných přístřešků na kontejnery v ul. Na Tržišti ve výši 350 tis. Kč.
Součástí plánovaných výdajů rozpočtu jsou rovněž prostředky určené ke zkvalitnění
služeb kdyňské pečovatelské služby. V rámci oprav by mělo dojít k rekonstrukci
zázemí pečovatelek v ul. Sokolská (bývalé sídlo organizace). Pro pečovatelky i
zdravotní sestry organizace doma ve Kdyni je stěžejní zejména mobilita personálu. Za
účelem zvýšení mobility byla již v roce 2021 podána žádost o finanční podporu
pořízení nového automobilu s hybridním pohonem. Návrh rozpočtu proto zahrnuje
investiční výdaj ve výši 200 tis. Kč na úhradu spoluúčasti pořízení nového automobilu.
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Neméně důležitá je rovněž oblast požární ochrany, která pro rok 2022 kromě běžných
provozních výdajů k financování činnosti místních dobrovolných jednotek zahrnuje
rovněž pořízení automobilu pro potřeby SDH Hluboká, které je spolufinancováno
rovněž Ministerstvem vnitra ČR a Plzeňským krajem.
Investice v oblasti místní správy – tj. činnost městského úřadu, navazují na
započatou sanaci objektu radnice a postupné rekonstrukce kancelářských prostor,
které jsou přesouvány do přízemí objektu, aby byly dostupné rovněž pro občany se
sníženou schopností mobility. V roce 2022 návrh rozpočtu počítá s přesunem
kanceláře Odboru správy majetku a investic MěÚ Kdyně do přízemí radnice,
konkrétně do prostor bývalého bytu správce objektu, kde vzniknou nové kancelářské
prostory. V návaznosti na realizované přesuny dojde rovněž k vybudování kuchyňky
a zázemí pro zaměstnance úřadu. Nejvýraznější položkou této kapitoly rozpočtu je
rekonstrukce radniční věžičky, která je v havarijním stavu. V roce 2021 byly
provedeny alespoň nutné opravy, díky kterým věžička pro kolemjdoucí již
nepředstavuje významné bezpečnostní riziko. Z důvodu komplikovanosti prováděných
výškových prací (demontáž části střechy, výstavba lešení, apod.) jsou odhadované
náklady na rekonstrukci věžičky ve výši cca 3,5 mil. Kč.

Přehled plánovaných investičních akcí na rok 2022 vč. důležitých oprav:
Do níže uvedeného tabulkového seznamu byly kromě investičních akcí zahrnuty
rovněž některé nákladnější opravy a náklady na udržování stávajícího majetku. Řada
plánovaných akcí bude totiž mít charakter opravy, nikoliv investice. Výše prostředků
vyčleněných na opravy totiž v mnohých případech prostředky vyčleněné na investice
převyšuje.
§ 2212 - silnice
5171 – opravy a udržování místních
komunikací
celkem investice a opravy:
z toho investice:

500 000 Kč
500 000 Kč
-

§ 2219 – ostatní záležitosti pozemních komunikací
6121 – revitalizace ul. Markova
6121 – studie proveditelnosti –
parkovací dům
celkem investice a opravy:
Z toho investice:
§ 2310 – pitná voda
5171 – opravy a udržování – přípojky,
opravy infrastruktury, apod.
6121 – vodovod – obec Starec, jímání –
obec Dobříkov + nové přípojky
celkem investice a opravy:
Z toho investice:

8 000 000 Kč
100 000 Kč
8 100 000 Kč
8 100 000 Kč

400 000 Kč
3 000 000 Kč
3 400 000 Kč
3 000 000 Kč
6

§ 2321 – odvádění a čištění odpadních vod
5171 – financování obnovy
infrastruktury
celkem investice a opravy:
z toho investice:

3 000 000 Kč
3 000 000 Kč
-

§ 3111 – mateřské školy
5171 – MŠ Dělnická – nátěr střechy,
oprava terasy
6121 – MŠ Markova – pavilon kuchyně
+ nová jídelna
6351 – venkovní zabudované
trampolíny – mateřské školy
celkem investice a opravy:
z toho investice:

4 150 000 Kč
3 700 000 Kč

§ 3113 – základní školy
6121 – MZŠ Kdyně, sanace (II. etapa)
6351 – drtič jídla – školní kuchyně
celkem investice a opravy:
z toho investice:

1 850 000 Kč
550 000 Kč
2 400 000 Kč
2 400 000 Kč

450 000 Kč
3 600 000 Kč
100 000 Kč

§ 3314 – činnosti knihovnické
6122 – nákup biblioboxu
celkem investice a opravy:
z toho investice:

160 000 Kč
160 000 Kč
160 000 Kč

§ 3315 – činnost muzeí a galerií
6121 – galerie „Draslovka“
celkem investice a opravy:
z toho investice:

5 500 000 Kč
5 500 000 Kč
5 500 000 Kč

§ 3319 – ostatní záležitosti kultury
5171 – střecha, kino
6129 – pamětní deska - Klemens
celkem investice a opravy:
z toho investice:

1 000 000 Kč
60 000 Kč
1 060 000 Kč
60 000 Kč

§ 3322 – zachování a obnova kulturních památek
5171 – opravy kapliček (Starec,
Podzámčí) + Dům v kožichu
celkem investice a opravy:
z toho investice:
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900 000 Kč
900 000 Kč
-

§ 3392 – zájmová činnost v kultuře
5171 – opravy a udržování – kulturní
domy ve spádových obcích, střecha KD
Hluboká
6121 – nákup objektu Sokol Prapořiště
celkem investice a opravy:
z toho investice:

250 000 Kč
750 000 Kč
250 000 Kč

§ 3412 – sportovní zařízení v majetku města
5171 – CVZ Kdyně – opravy stropu
celkem investice a opravy:
z toho investice:

300 000 Kč
300 000 Kč
-

500 000 Kč

§ 3421 - využití volného času, ostatní zájmová činnost
6121 – dětské hřiště, ul. Markova
celkem investice a opravy:
z toho investice:
§ 3429 – ostatní zájmová činnost a rekreace
5171 – herní prvky - koupaliště
celkem investice a opravy:
z toho investice:
§ 3612 – bytové hospodářství
5171 – opravy a udržování
6121 – investice – bytové hospodářství
(rekonstrukce bytů, bytových jader,
apod.)
celkem investice a opravy:
z toho investice:

1 600 000 Kč
1 600 000 Kč
1 600 000 Kč

100 000 Kč
100 000 Kč
-

3 450 000 Kč
12 200 000 Kč
15 650 000 Kč
12 200 000 Kč

§ 3613 – nebytové hospodářství
5171 - opravy nebytových prostor
6121 – investice nebytové prostory,
zubní ordinace (č.p. 9), apod.
celkem investice a opravy:
z toho investice:

1 800 000 Kč
2 050 000 Kč
3 850 000 Kč
2 050 000 Kč

§ 3631 – veřejné osvětlení
5171 – opravy a udržování veřejného
osvětlení
6121 – veřejné osvětlení – ul. Farní,
Sokolská + spádové obce
celkem investice a opravy:
z toho investice:

300 000 Kč
4 300 000 Kč
4 600 000 Kč
4 300 000 Kč
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§ 3632 - pohřebnictví
5171 – revitalizace hřbitova + oprava
hřbitovní zdi
6121 – nová vstupní brána areálu
hřbitova vč. vrat
celkem investice a opravy:
z toho investice:

1 100 000 Kč
400 000 Kč
1 500 000 Kč
400 000 Kč

§ 3364 – lokální zásobování teplem
6121 – vybudování teplovodu – č.p. 9,
MZŠ Markova (náměstí), řeznictví
celkem investice a opravy:
z toho investice:

2 000 000 Kč
2 000 000 Kč
2 000 000 Kč

§ 3635 – územní plánování
6119 – územní plán, případné změny
celkem investice a opravy:
z toho investice:

50 000 Kč
50 000 Kč
50 000 Kč

§ 3639 – komunální služby
5169 – bourání staré kotelny
6130 – výkup pozemků
6351 – svozový vůz
celkem investice a opravy (vč.
služeb):
z toho investice:

1 200 000 Kč
100 000 Kč
1 760 000 Kč
3 060 000 Kč
1 860 000 Kč

§ 3722 – sběr a svoz komunálních odpadů
6122 – přístřešky na kontejnery – ul. Na
Koželužně
celkem investice a opravy:
z toho investice:
§ 4351 – osobní asistence, pečovatelská služba
5171 – opravy zázemí pečovatelské
služby – ul. Sokolská
6121 – pořízení osobního automobilu
celkem investice a opravy:
z toho investice:
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350 000 Kč
350 000 Kč
350 000 Kč

200 000 Kč
200 000 Kč
400 000 Kč
200 000 Kč

§ 5512 – požární ochrana
5171 – opravy hasičských zbrojnic a
hasičské stříkačky
6123 – dopravní prostředky – SDH
Hluboká
celkem investice a opravy:
z toho investice:

150 000 Kč
1 610 000 Kč
1 760 000 Kč
1 610 000 Kč

§ 6171 – činnost místní správy
5171 – oprava radniční věžičky
6121 – přestavba v budově MěÚ –
kanceláře OSMaI MěÚ Kdyně +
vybudování kuchyňky
celkem investice a opravy:
z toho investice:

3 500 000 Kč
1 000 000 Kč
4 500 000 Kč
1 000 000 Kč

Návrh rozpočtu města Kdyně na rok 2022 byl sestaven v souladu se zákonem
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů.
___________________________________________________________________

Vyvěšeno dne: 4. 12. 2021
Sejmuto dne:

V elektronické podobě je dokument ke stažení na elektronické úřední desce města Kdyně https://www.kdyne.cz/urad-1/urad/uredni-deska/. V listinné podobě je dokument k nahlédnutí
na Městském úřadě ve Kdyni.
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