
 

               ZASTUPITELSTVO MĚSTA SOKOLOVA 

 
 
 

 

Usnesení 

18. zasedání Zastupitelstva města Sokolova, konané dne 09.12.2021 

č. 10/18ZM/2021 

 

Střednědobý výhled rozpočtu města Sokolov na roky 2023 - 2026 

 

Zastupitelstvo města Sokolova 

I. schvaluje  

1. v souladu s § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů, střednědobý výhled rozpočtu města Sokolov na roky 2023 - 2026. 
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DŮVODOVÁ ZPRÁVA  
k návrhu na usnesení Zastupitelstva města Sokolova 

 

Termín jednání:  09.12.2021 

Číslo návrhu:   75/OFŠ/ZM/2021 

Věc:    Střednědobý výhled rozpočtu města Sokolov na roky 2023 - 2026 

Předkladatel:   Rada města 

Zpracovatel:   Ing. Barbora Bardonová 

Popis věci:  

Rada města předkládá Zastupitelstvu města Sokolova analýzu plnění dosavadního střednědobého 

výhledu a návrh střednědobého výhledu rozpočtu města na roky 2023 – 2026, jehož zpracování obcím 

ukládá § 3, zák. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů:   

Střednědobý výhled se sestavuje na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků 

zpravidla na 2 až 5 let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet. Výhled rozpočtu 

obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, o dlouhodobých závazcích a pohledávkách, 

o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů.  

Důvodová zpráva obsahuje předpoklad o základních údajích rozpočtu města na období 2023 – 2026. 

V příloze důvodové zprávy je k dispozici dokument Střednědobý výhled rozpočtu Sokolova 

s analýzou financí a ratingem, na jehož základě je střednědobý výhled města předložen ke schválení a 

z nějž vychází důvodová zpráva.   

1) ANALÝZA FINANCÍ MĚSTA SOKOLOVA V OBDOBÍ DO ROKU 2021 
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Analýza za období 2017 – 2020 

Počet obyvatel – poklesl o 514, což znamená pokles -7 mil. Kč ročních sdílených daňových příjmů. 

Na obyvatele připadá v r. 2020 cca. 14 tis. Kč sdílených daňových příjmů. 

Počet zaměstnanců na území města – vzrostl o 399, což přineslo 7 mil. Kč na sdílených daňových 

příjmech. S ohledem na změnu zákona o RUD od 1.1.2021 dojde ke snížení výnosu daně z příjmů 

fyzických osob.  

Počet žáků – vyvíjí se na stejné úrovni od roku 2012, poklesl o 84 žáků v 2020. Příjmy na žáka činí 

cca. 15 tis. Kč, Sokolov v r. 2020 inkasoval dle kritéria počtu žáků cca. 45 mil. Kč.  

 zachování vývoje příjmů je podmíněno zastavením poklesu počtu obyvatel, využitím příležitostí 

k růstu počtu zaměstnanců na území města a počtu žáků v základních školách, což jsou stěžejní 

ukazatele pro daňové příjmy.  

 

 VÝVOJ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ končícího střednědobého výhledu 

 

Lepší vývoj daňových příjmů zajistila městu novela tzv. RUD v roce 2013, vývoj ekonomiky ČR 

posledních let, novely RUD v roce 2017 a 2018. V r. 2020 kompenzace dopadů covidové krize, na rok 

2021 proběhly změny RUD a daní z příjmů. 

Příjmy jsou stabilně založeny na daňových příjmech, jsou doplněny nedaňovými příjmy a dotacemi. 

Mimořádné příjmy Sokolova celkem (kapitálové příjmy a investiční dotace) dosáhly za poslední 4 

roky cca 122 mil. Kč, z toho 65 mil. Kč investiční dotace a zbytek kapitálové příjmy.  

Město za stejné období investovalo cca 562 mil. Kč (cca 25 tis. Kč na obyvatele). Za poslední 4 roky 

mimořádné příjmy kryly pouze 22 % investic. 

Vývoj výdajů zahrnuje růst investic, s nimi jsou spojené rostoucí běžné výdaje. Nejvyšší investice 

(kapitálové výdaje) z celkem investovaných cca 602 mil. Kč za posledních 5 let směřovaly především 

do komunikací, domu pro seniory, bytového hospodářství, sportu, ČOV, ZŠ, ad.  
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Provozní hospodaření města - město řídí svou finanční kondici především skrze regulaci běžných 

výdajů bez oprav (provozní výdaje). Poměr mezi běžnými příjmy a běžnými výdaji sníženými o 

opravy v posledních 4 letech vzrostl, ale v porovnání s běžnými příjmy (22%) oproti ČR nedosahuje 

průměrných hodnot (25%).  

Závěr finanční analýzy provedené společností Cityfinance 16.9.2021: 

„Sokolov od roku 2010 urazil obrovský kus cesty a docílil v roce 2020 nejlepšího finančního zdraví v 

historii města. Vysoce kladně lze hodnotit úspornou provozní finanční politiku a zejména výtečný 

nástup investic. Město konečně začalo více využívat svůj finanční potenciál do rozvoje.“  

 SWOT ANALÝZA FINANCÍ SOKOLOVA 

Silné stránky financí  

Trend a výsledky provozního hospodaření.  

Vyšší investice posledních let.  

Přístup města k majetku a dostatek financí na údržbu dosavadního i uvážlivé budování nového.  

Obezřetné rozpočtové plánování.  

Prakticky nulové dlouhodobé pohledávky.  

Bezdlužnost.  

Vysoká nezávislost na investičních dotacích.  
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Slabé stránky financí  

Snižování příjmů v souvislosti s poklesem obyvatel.  

Příležitosti financí  Ohrožení (rizika) financí  

Investice a opravy do dalšího zatraktivnění 

města s možností zapojení levných úvěrů, 

opravy majetku, zejména do infrastruktury 

vytvářející podmínky pro bydlení a podnikání.  

Zdražování investic, zejména stavebních prací.  

Uvážlivé využívání a získávání dotací.  Ohrožení stability veřejných financí 

hospodařením státu může vyvolat tlak na změnu 

financování obcí.  

Přírůstek počtu obyvatel, žáků a zaměstnanců 

pracujících na území města.  

Růst úroků (nepřeceňujme však tuto hrozbu).  

Úspory investičních výdajů rychlejší realizací 

investic z levného investičního úvěrového 

rámce.  

Zavádění nových technologií a investice 

snižující provozní výdaje a zlepšující komfort 

služeb.  

 

2) STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED 2023 – 2026 

Pro střednědobý výhled je výchozím bodem rok 2023, výhled je nastaven do roku 2026, jsou v něm 

zohledněna rizika a je pracováno s rezervami.  

 

 PŘÍJMY 

V souvislosti s předpokládaným vývojem ekonomiky ČR je plánován pozitivní vývoj příjmů 

v návaznosti na stávající vývoj příjmů města v časové řadě. Ve stávajícím rozpočtovém období je 

realizován 5% růst příjmů, na další období je počítáno s 3% stabilním růstem. Objem příjmů bude 

každý rok vyšší o přijaté dotace a kapitálové příjmy. Ve výhledu s investičními dotacemi a 

neschválenými kapitálovými příjmy není počítáno. 
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Doporučení pro příjmy: v rámci péče řádného hospodáře vyrovnat hospodaření s komunálním 

odpadem na nulu, obecně zvyšovat běžné příjmy města v souladu s vývojem cenové hladiny – nájmy, 

ceny, poplatky a služby. Zdravá cenová hladina poskytovaných služeb je ku prospěchu finančního 

zdraví a prosperity města.  

 

 VÝDAJE 

Růst většiny běžných výdajů se očekává o cca 3 až 6 % (ve výhledu klesají s roky hlavně rezervy na 

běžné výdaje, které jsou ve výhledu zapracovány). Růst u výdajů na platy vč. pojištění je plánován 

průměrně o cca 5,5 % ročně dle očekávání respektujících nařízení vlády. Výdaje na opravy a investice 

jsou alokovány do přebytků v jednotlivých letech využitelných dle aktuálních priorit samosprávy. 

Výdaje budou alokovány v rozpočtu na jednotlivé roky dle stanovených priorit. Kapitálové výdaje 

obsahují ve výhledu nulové hodnoty s tím, že střednědobý výhled počítá s jejich krytím z limitu 

provozního salda, rezerv (alternativně dotacemi, kapitálovými příjmy a případně dluhy) ve vazbě na 

schválené priority samosprávy v rozpočtu a budoucí uzavřené smluvní vztahy. Příloha č.3 

střednědobého výhledu obsahuje rozvojové projekty v oblasti IT, jejichž zahrnutí do střednědobého 

výhledu je jedním z požadavků Informační koncepce města Sokolova. 

 

 

 

 DLOUHODOBÉ POHLEDÁVKY  

Jedná se o zůstatky na účtech 462 až 471 z účetního výkazu rozvahy. Střednědobý výhled 

nepředpokládá žádné dlouhodobé pohledávky významného rozměru, odpovídající svým objemem 

např. období splácení prodaných bytů.  

 

 DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY  

Vzhledem k neexistujícím závazkům město je schopno dlouhodobé závazky řádně krýt (položka 

Dlouhodobé závazky je ve střednědobém výhledu nulová).  
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PRAVIDLA PRO SESTAVOVÁNÍ ROZPOČTŮ  

Střednědobý výhled je sestaven za předpokladu dodržování ukazatelů a pravidel pro sestavování 

rozpočtů k udržení a stabilizaci plnění řízení financí.  

1. Bezpečné zadlužení  

2. Řádné provozní hospodaření: Běžné příjmy musí až na výjimky let vysokých oprav 

převyšovat běžné výdaje, s jistotou je třeba mít vždy finance alespoň na splátky dluhů, je třeba 

myslet také na rezervy a finanční požadavky na reprodukci majetku. 

3. Běžné příjmy by se měly průměrně vyvíjet lépe než běžné výdaje (nebo stejně). 

 

Stanoviska:  

Odbor finanční a školství doporučuje Radě města Sokolova doporučit Zastupitelstvu města Sokolova 

schválit v souladu s § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 

znění pozdějších předpisů, střednědobý výhled rozpočtu města Sokolov na roky 2023 - 2026. 

 

Přílohy: 

P1 – Střednědobý výhled rozpočtu 2023 – 2026 

P2 – Rozvojové aktivity v oblasti IT na období 2023 – 2026  

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanovisko odboru finančního a školství 

Odbor finanční a školství doporučuje schválit předložený návrh střednědobého výhledu města Sokolov 

na roky 2023 – 2026.  

 

Stanovisko finančního výboru 

Finanční výbor na jednání dne  29.11.2021 (usn. č. 4/6/2021) doporučil schválit předložený návrh 

střednědobého výhledu města Sokolov na roky 2023 – 2026.  

 

Stanovisko rady města 

Rada města  na jednání dne 30.11.2021 (usn. č. 719/32RM/2021)  doporučila schválit předložený 

návrh střednědobého výhledu města Sokolov na roky 2023 – 2026.  

  



P 1

Střednědobý výhled rozpočtu města Sokolov - informace podle zákona č. 250/2000 Sb. tis.Kč

Údaj 2022 výhled 2023 výhled 2024 výhled 2025 výhled 2026 výhled

PŘÍJMY CELKEM 641 500 661 700 683 500 708 100 730 700

VÝDAJE CELKEM 521 500 511 700 523 500 538 100 550 700

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ 120 000 150 000 160 000 170 000 180 000

Dlouhodobé závazky (úvěry) 0 0 0 0 0

Dlouhodobé pohledávky (účet 462 až 471) 11 11 11 11 11

Zbývá z provozního salda po uhrazení splátek úvěrů* 120 000 150 000 160 000 170 000 180 000

Finanční aktiva dle rozpočtu k 31.12.2021 29 473 29 473

* finanční zdroje a potřeby dlouhodobě realizovaných záměrů (Vypočte se = provozní saldo - splátky dluhů + opravy)
Střednědobý výhled rozpočtu je zveřejněn na internetových stránkách samosprávy a je k dispozici v listinné podobě k nahlédnutí na úřadě samosprávy.

Zpracoval: Ing. Luděk Tesař, společnost Citifinance
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 Střednědobý výhled rozpočtu města Sokolov na roky 2023 - 2026  • P2 

 

 
Rozvojové aktivity v oblasti IT na období 2023 – 2026   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Portál občana – předpoklad realizace v rámci vypsaného dotačního titulu (15% spoluúčast) s 

možností spojit s novými webovými stránkami města v ceně za 500 tis. 

 Implementace národního standardu pro ESS – 600 tis (MC+CNS). 

 Posílení kyberbezpečnosti „PKB“ (DLP, šifrování dat …) - předpoklad realizace v rámci vypsaného 

dotačního titulu (15% spoluúčast) s možností spojit s novými webovými stránkami města v ceně za 

500 tis. 

 Rozvoj nebo nový web města (otevřená data) – možno zahrnout do případné žádosti o dotace 

(realizace portálu občana, realizace PKB). 

 Otevřená data (digitální platforma úřadu) - možno zahrnout do případné žádosti o dotace (realizace 

portálu občana) – pokud bude spojeno, je třeba navýšit o 150 tis. 

  

Dodatečné náklady: 

 U portálu je třeba zajistit propojení platební brány a napojení identity občana ( předpokládáme, že se 

bude vyžadovat bez ohledu na rozvojové plány IT), stejně tak i otevřená data. 

 Kyberbezpečnost se promítne i do zabezpečené komunikace Úřad - občan a v rámci tohoto řešení 

bude vyžadována vícefaktorová autentizace uživatelů (čtečky, čipové karty atp.)  - náklady HW cca 

150 až 250 tis.  

 


