
Městys Boleradice – hospodaření za rok 2018 – komentář 
 

Příjmy:  

Celkové příjmy po konsolidaci v roce 2018 činily 15.909.585,95 Kč; z toho daňové Kč 13.269.657,54, 

nedaňové Kč 904.166,41 a kapitálové Kč 147.332,- (z toho splátky za byty Kč 98.862,- a prodeje pozemků 

Kč 48.470,-). 

V roce 2018 jsme obdrželi dotace v celkové výši Kč 1.259.530,-.  

Dotaci z MZe ČR na obnovu hřbitovní zdi Kč 199.685,-, dotaci na volby prezidenta ČR ve výši Kč 26.237,- 

(dotace nebyla zcela vyčerpána, vratka ve výši Kč 5.565,26 byla odeslána 21.1.2019 na účet JmK, dotaci na 

volby do zastupitelstev a do Senátu PČR ve výši Kč 45.000,- (dotace nebyla zcela vyčerpána, vratka ve výši 

12.201,- byla odeslána 21.1.2019 na účet JmK) a dotaci od Úřadu práce na VPP, která byla čerpána na 

základě prokázaných skutečně vynaložených nákladů ve výši Kč 138.117,-.  

Dále průtokové dotace pro ZŠ a MŠ Boleradice – z MŠMT na výzkum, vývoj a vzdělávání Kč 850.491,- 

(šablony).  

Oproti loňskému roku došlo celkově k nárůstu příjmů: 

- daňové příjmy byly vyšší o  Kč     1.357.745,26 (cca 11,14 %) 

- nedaňové příjmy byly vyšší o  Kč        153.818,51 (cca 20,5 %) 

- kapitálové příjmy byly nižší o  Kč          70.077,-    (cca 90,71 %)  

 

Výdaje: 

Celkové výdaje v roce 2018 činily 17.459.617,86 Kč, z toho běžné výdaje Kč 11.174.231,11 a kapitálové 

výdaje Kč 6.285.386,75. 

Oproti roku 2017 jsou celkové výdaje nižší o Kč 1.814.240,94. 

Bylo provedeno 8 rozpočtových opatření. 

Z dotace z Ministerstva zemědělství ČR byla opravena část hřbitovní zdi a z dotace z Ministerstva životního 

prostředí a OPŽP byl vybudován sběrný dvůr. 

Byla dokončena akce „Prodloužení vodovodu Dolní Konec“. 

Pokračuje se v akci „Odkanalizování revitalizované části“, „Dešťová kanalizace U hřiště“ a „Vodovod za 

Kunderovým“, „Vodovodní přípojka dětské hřiště“, „Osvětlení přechodů pro chodce“. 

Byly vykoupeny pozemky ve Vrchní ulici o celkové výměře 3237m2. 

Co se týká zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání, tak městys Boleradice jako zřizovatel 

poukázal příspěvky ZŠ a MŠ Boleradice ve výši Kč 1.300.000,-. 

V roce 2018 městys poskytnul finanční prostředky na činnost spolků a organizací v celkové výši  

Kč 439.889,-. 

Městys Boleradice je členem několika dobrovolných svazků obcí a sdružení, do nichž jsme přispěli celkovou 

částkou Kč 35.509,-. 

 

 

V Boleradicích dne 21.1.2019 

 

   


