Adresa: Palackého 1178/11, 795 01 Rýmařov

Rozpočet Bytermu na r. 2020
V souladu s § 5 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, zveřejňuje tímto p.o.
Byterm Rýmařov, IČO 45234671, se sídlem Palackého č. 1178/11, Rýmařov rozpočet na rok 2020.
Jedná se o rozpočet hospodaření s příspěvkem města určeným na činnost organizace a na
hospodaření s nemovitým majetkem města. Rada města Rýmařova vzala na vědomí rozpočet dne
03.02.2020 přijetím usnesení č. 1757/35/20.
Předpis příjmů z nájemného do rozpočtu města je plánován ve výši 39.760 tis. Kč.
Z rozpočtu města obdrží Byterm na opravy, údržbu a vlastní činnost částku 29.476,2 tis. Kč, z toho
25.861,2 tis. Kč je částka určená na opravy a údržbu, 2.826,4 tis. Kč je investiční příspěvek na splátky
úvěrů (jistina) a částka 3.558,2 tis. Kč je příspěvkem na vlastní provoz organizace.
Plán použití dotace z rozpočtu města na hospodaření s nemovitým majetkem města v roce 2020
v tis. Kč

Je plánovaný kladný hospodářský výsledek ve výši odpovídající ceně převáděných půdních vestaveb.
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Plán hospodaření Bytermu s příspěvkem na vlastní činnost v tis. Kč

Aktuální počet bytů a nebytových prostor k 1.1.2020 ve správě organizace:
Byty
1.264
Nebyty:
167
Vedlejší hospodářská činnost - příjmy:
• za provádění předpisu záloh na služby a jejich vyúčtování bez vedení účetnictví – 28 bytových
jednotek po 70,- Kč/měsíc
• za správu Sokolovská 23, Jungmanova 2,4 – 3 bytové jednotky po 165,- Kč/měsíc
• za správu SVJ - 165 jednotek po 145,- Kč/měsíc
• za správu SVJ – 6 jednotek po 185,- Kč/měsíc

Zpracovala: Bc. Ivana Sitorová, ředitelka organizace
Dne 20.01.2020
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