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Příjmy: 348,2 milionu Kč

Daňové příjmy (203,8 milionu)
daně přerozdělované státem 152 milionů; daň
z nemovitých věcí 30 milionů; místní poplatky
7,8 milionu; správní poplatky 5,1 milionu; ostatní
příjmy 8,9 milionu;…

Nedaňové příjmy (33,2 milionu)
vytříděný odpad z kontejnerů 2,1 milionu; do-
tace centru sociální pomoci 18,3 milionu; par-
kovné 3 miliony; dotace 4,7 milionu; příjmy
z vlastní činnosti 1,5 milionu;…
* pozn. příjmy z úsekového měření jsou rozpoč-
továny ve výši jeden milion, minulý rok dosáhly
výše 10,5 milionu. Tyto finance byly přeposlány
na speciální spořicí účet na vybudování nového
domova pro seniory, kde je již 75 milionů korun.

Kapitálové příjmy (36,2 milionu)
jedná se o přislíbené dotace na vybudování no-
vého nadchodu a cyklostezky. V prvních roz-
počtových změnách se do rozpočtu dostanou
skluzové akce z roku 2021, z nichž větší dotační
akcí je vybudování parku na ulici Z. Kopala (oče-
kávaná  dotace 5 milionů) a revitalizace Pan-
ských  rybníků Jarošov (již přiznaná dotace je
2,3 milionu).

Přijaté transfery (75,1 milionu)
odpisy z hospodářské činnosti 12 milionů; pře-
vod finančních prostředků z hospodářské čin-
nosti 33,7 milionu, příspěvek na výkon státní
správy 27,6 milionu;…

Výše očekávaných dotací: 36,2 milionu.

Rozpočet města na rok 2022

investice
119,9 milionu Kč
Nadchod u polikliniky
Inženýrské sítě Lány
Cyklostezka Vertex
Park na Z. Kopala
Obnova kamer. systému
Projektová dokumentace
Výkupy pozemků
Hřiště na Pumptrack
Rekonstrukce Zahájské
Nákup herních prvků ...

státní sPráva, 
úZemní samosPráva
77,1 milionu Kč 
Mandatorní výdaje 
na výkon veřejné správy ...

oPravy městsKého 
majetKu
28,8 milionu Kč 
Chodníky a komunikace
Vodovod a kanalizace
Integrované obce ...

sociální služBy
28,1 milionu Kč
Centrum sociální pomoci
Příspěvky dalším organizacím 
v sociální oblasti ...

Kultura
28 milionů Kč
Příspěvky městské
knihovně, městské galerii 
a Smetanovu domu
Zámecké návrší
Pravidelné kulturní akce ...

sPort a volný čas
19,5 milionu Kč
Provoz sportovišť
Dotace sportovním
oddílům, odměny trenérům
Plánované investice 
a opravy ...

ochrana životního 
Prostředí, Zemědělství, 
vodní hosPodářství
14,9 milionu Kč
Svoz komunálního odpadu
Péče o zeleň
Odpadové
hospodářství ...

ŠKolství
14 milionů Kč 
Příspěvky základním 
a mateřským školám,
základní umělecké škole 
a středisku volného času
Školní jídelny ...

BeZPečnost
11,5 milionu Kč 
Městská policie
Jednotky požární ochrany ...

cestovní ruch
3,6 milionu Kč 
Propagační materiály
Dotace informačnímu centru
Reklamní prezentační akce
Partnerská spolupráce
Účast ve sdruženích ...

Zdravotnictví
0,25 milionu Kč 
Pravidelný příspěvek 
Fondu pro rozvoj zdravotnictví 
Litomyšlska

Kam v roce 2022 poputují peníze z městského rozpočtu? Přehled důležitých kapitol

-red-, zdroj dat: MěÚ Litomyšl

V tomto vydání Lilie jsme se společně se zaměstnanci Finančního odboru Městského úřadu Litomyšl
pokusili čtenářům přinést stručný výčet nejdůležitějších informací, které se pozorní čtenáři dozvědí
při zkoumání desítek stran dokumentu se schváleným rozpočtem města pro rok 2022. Níže najdete
mimo jiné koláčový graf, v němž jsme zvýraznili nejdůležitější výdaje města pro nadcházející měsíce.
Jedná se o zjednodušující infografiku, která má veřejnosti na první pohled poskytnout základní in-
formace o tom, jak hodlá radnice hospodařit. Data jsou aktuální k 30. prosinci 2021. Kompletní in-
formace k rozpočtu a všechny příjmy i výdaje, včetně podrobných příloh, najdete na webu
litomysl.cz/hospodareni_mesta. Více k největším investicím pro tento rok a schvalování rozpočtu
se dočtete na stranách 1, 2 a 11 tohoto vydání. -mv-

Výdaje: 367,8 milionu Kč 
(356,2 milionu schválený rozpočet 
+ splátky úvěrů)
Rozpočet je sestaven jako schodkový, příjmy
roku 2022 budou doplněny o 19,6 milionu
ze zůstatků bankovních účtů města, aby byly
pokryty očekávané výdaje roku 2022.

Mandatorní -povinné- výdaje: 200 milionů.

Splátky úvěrů: 18,9 milionu (11,6 milionu finan-
cováno z rozpočtu a 7,3 milionu z hospodářské
činnosti, která je ale evidována mimo rozpočet).

Výše všech úvěrů k 1. 1. 2022: 130 milionů
(úvěr na investice města se zůstatkem 85,9 mi-
lionu, úvěr na krytý bazén 25,3 milionu, úvěr
na rekonstrukci čističky odpadních vod 8 mili-
onů, úvěr na chlazení na zimním stadionu 7 mi-
lionů, úvěry na bytové domy 4 miliony), dalších
15,8 milionu zbývá městu uhradit z projektu
energetické úspory metodou EPC.


