Zastupitelstvo města Benešov nad Ploučnicí, náměstí Míru 1, Benešov nad Ploučnicí

MěÚ Benešov n. Pl.
materiál do jednání ZaM 7. 9.2021
Název:

ZaM č. 6 /2021

Rozbor hospodaření květen – červen 2021

Stanovisko odboru:
Finanční a plánovací odbor předkládá zastupitelstvu města k projednání a ke schválení rozbor hospodaření za
období květen - červen 2021.
Důvodová zpráva:
Rozbor hospodaření podává informaci o plnění příjmů a čerpání výdajů z hlediska třídění dle rozpočtové
skladby za dané období (květen - červen 2021).
Příjmy byly naplněny na 45,19 %, čerpání výdajů 31,49 %.
Aktuální stav daňových příjmů k 30. 6. 2021


Sdílené daně



Daň z nemovitosti

24 727 452,96 Kč
991 905,00 Kč

====================================
25 719 357,96 Kč
V porovnání s rokem 2020, stav k 30. 6. 2020


Sdílené daně



Daň z nemovitosti

22 253 543,94 Kč
1 169 131,31 Kč

====================================
23 422 675,25 Kč
Daňové příjmy jsou vyšší oproti období květen - červen roku 2020 o 2 296 682,71 Kč, tj. o 9,81 %. Na lepší
výběr daní v květnu 2021 měla vliv zejména daň z přidané hodnoty, která je vyšší o 1 696 901,57 Kč a daň
z příjmu právnických osob, která je vyšší oproti roku 2020 o 2 353 930,22. Největší pokles byl zaznamenán u
daně z příjmu fyzických osob placené plátci, a to o 1 384 435,16 Kč. Ostatní daně jsou v červnu 2021 vyšší
jenom v nevýznamných hodnotách.

20. 4. 2021 byl městu poskytnutý neinvestiční příspěvek z kapitoly Všeobecná pokladní správa ke zmírnění

Zastupitelstvo města Benešov nad Ploučnicí, náměstí Míru 1, Benešov nad Ploučnicí
negativních dopadů souvisejících s vyplácením kompenzačního bonusu. Příspěvek je za období
od 1. února – 31. března 2021 ve výši 156 607,30 Kč.
Dne 20. 7. 2021 byl městu poskytnutý neinvestiční příspěvek z kapitoly Všeobecná pokladní správa ke zmírnění
negativních dopadů souvisejících s vyplácením kompenzačního bonusu ve výši 612 088,29 Kč.

Návrhy na usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo a schvaluje rozbor hospodaření za období květen - červen 2021.
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