Příloha č.1
Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2019
Město Pohořelice každý rok vyčleňuje na poskytované dotace a dary částku kolem 3,5 milionu.
V rozpočtu města 2019 je vyčleněná částka na dotace poskytované městem ve výši 3.670.000,- Kč a
na dary ve výši 180.000,- Kč. Mimo tyto částky, je dle žádosti TJ Sokol na řádku 560, navrhnuto
poskytnutí dotace na dokrytí 40% plánovaných investičních nákladů dotace od MŠMT. Jedná se o
dotaci na „Fotbalové hřiště s umělým trávníkem“ (dotace města ve výši 7.560.000,- Kč) a na
„Rekonstrukci a rozšíření tenisových kurtů“ (dotace města ve výši 1.522.900,- Kč). Díky mnoha
zkušenostem s dotačními tituly je pravděpodobné, že při realizaci akce vzniknou další výdaje mimo
dotaci.
Je dále potřeba uvážit potřeby rozrůstajícího se města, které nejsou rozpočtovány, např.:
- výstavba nové MŠ
- rozšíření ČOV
- výstavba sběrného dvora
- rozšíření hřbitova
- výstavba domu (bytů s pečovatelskou službou)
- závazek města = uzavřená smlouva 29/2018 s Vodovody a kanalizace, a.s. na dofinancování
rozdílu mezi poskytnutou dotací a celkovými investičním výdaji na stavbu „Kanalizace Velký
Dvůr“ (cca 20 mil) a uzavřené smlouvy o smlouvách budoucích na věcná břemena.
V roce 2021 začne město splácet 50mil úvěr (poslední splátka 12/2029) a v roce 2022 - 45mil úvěr
(poslední splátka 12/2031). Tyto úvěry byly, jsou a v roce 2020 budou čerpány na rekonstrukci ZS
(celkové náklady 23,5 mil), rekonstrukci Paarova zámečku (celkové náklady 42,3 milionu),
rekonstrukci Pfannu (celkové náklady 67 mil), přístavbu ZŠ, Dlouhá 35 (celkové náklady 95,5 mil).
Realizací těchto velkých projektů má město do roku 2031 omezenou možnost investičních akcí a
zastupitelstvo města by mělo dobře zvážit, kterou investiční akci upřednostní.
Vzhledem k vynikající práci regionálního rozvoje, odboru investic, Ing. Josefa Svobody a Bc. Miroslava
Nováka je rozpracováno několik investičních projektů, ať už plně hrazených městem, nebo určených
k podání žádosti o dotaci z kterých je možno vybírat.
Z běžných výdajů je potřeba v příštích letech počítat s navýšením příspěvku na provoz ZŠ -po
dostavbě přístavby ZŠ a v případě realizace stavby nové MŠ s navýšením příspěvku i pro MŠ.
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