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Rozpočet města na rok 2014
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Vážení spoluobčané,
nadešel čas, kdy již tradičně zastupitelé Jab-
lonce schvalují rozpočet města. I když jde
o rozpočet roku 2014, nese v sobě dědictví mi-
nulosti v kladném i záporném smyslu. V našem
případě převážně v tom záporném, a to v již
mnohokrát zmíněném dluhu z minulosti. 

Letošní rozpočet je jiný – optimističtější, než ten
první, který jsem zastupitelům předkládal v roce
2011. Musím konstatovat, že naše společné finan-
ce se povedlo v posledních třech letech stabilizo-
vat. Snížili jsme zadlužení města z 452 na 280 mi-
lionů korun. Rozpočet počítá na konci tohoto roku
se zadlužením již jen 223 milionů korun.

Zmíním se o dvou, z mého pohledu zásadních
ekonomických ukazatelích. Prvním je provozní
saldo, které se nám podařilo dostat na částku 127
milionů Kč. Druhým ukazatelem je dluhová služ-
ba. Ta klesla na 7,59 procent. Co to pro město
Jablonec znamená? Nyní jsme v očích bankovních
domů hodnoceni jako klient, který má zdravé fi-
nancování a dostal se ze stavu ohrožení. A jak se
nám to povedlo? Recept je prostý. Rokem 2011
jsme začali výrazně šetřit a dnes sklízíme ovoce.
Je jenom na zastupitelích v dalších volebních ob-
dobích, jak s tímto výchozím stavem naloží. Zda
budou pečlivě o každé koruně přemýšlet, nebo pů-
jdou cestou, že utratí víc, než jim rozpočet dovolí.
Potom bychom se snadno dostali ke stavu z roku
2010. Takové chování by bylo velmi nebezpečné
a cesta zpět už by se nemusela povést.

V úvodu píšu, že rozpočet navazuje na předchozí
období. Proto je třeba zrekapitulovat několik úda-
jů z loňska. Rok 2013 jsme díky konzervativnímu
plánování skončili s přebytkem 6,5 milionů Kč.
Daňové výnosy v roce 2013 byly oproti našemu
předpokladu vyšší o 39 milionů Kč. Pro rok 2014
plánujeme o 25 milionů korun vyšší daňové výno-
sy ze státního rozpočtu, než jsme předpokládali
v roce loňském. Tato pozitivní čísla nám velmi po-
mohou v rozpočtu 2014. I pro letošní rok máme
povinnost uhradit 57 milionů Kč z městského dluhu

a k tomu 5 milionů na úrocích. Proti roku 2011 je to
již příznivější. Tehdy to bylo více než 73 milionů.

Co to znamená pro rok 2014? Poprvé po třech le-
tech nemusíme přistoupit ke krácení výdajů
v žádných kapitolách. Pro nás občany to znamená,
že budeme opravovat náš společný městský majetek
v objemu financí jako v roce minulém. Městská
doprava nezaznamená žádná omezení a budeme
ji, včetně seniorského jízdného, dotovat částkou
44,5 milionů Kč. Provoz škol a školek je zajištěn
a počítáme i s dalšími opravami a údržbou. Zde
přiznávám, že dohnat zanedbaný stav objektů
z minulosti se nám nedaří, nebo to jde příliš po-
malu. Financování sportu, kultury a sociální ob-
lasti je zajištěno s vyšším příspěvkem města než
v letech předchozích. Do rozvoje města letos vlo-
žíme částku 150 milionů Kč.

Co říci na závěr? Věřím, že takto připravený
a zastupitelstvem schválený rozpočet je dobrý. Po-
krývá veškeré potřebné výdaje na to, aby se v na-
šem Jablonci hezky žilo. Přibydou opravené ko-
munikace, chodníky, můžeme si zajít za kulturou
do Eurocentra, divadla či kina. Bude nám k dispo-
zici městský bazén i naše městská sportoviště.
Nezapomněli jsme na sociální služby, ani na to, že
všichni občas potřebujeme městskou nemocnici. 

S detailnější skladbou rozpočtu je možné se se-
známit na webových stránkách města.

Ve svém výčtu jsem nezmínil v současné době
velmi diskutovaný problém jabloneckého teplá-
renství. Celou tuto problematiku vnímám jako
velký dluh vůči lidem připojeným na CZT. I když
se nejedná o dluh vedený v účetnictví, je to jistě
dluh morální. Prodejem teplárny jsme historicky
získali částku 250 milionů a dalším příjmem do
rozpočtu byly i vyplacené dividendy ve výši 80 mi-
lionů. Po odečtení kupní ceny za akciový podíl od
druhého akcionáře je saldo ve prospěch města
silně pozitivní a je třeba jej do obnovy systému
vrátit.

Miloš Vele, 
náměstek primátora 

zodpovědný za ekonomiku města

PŘÍJMY
Daňové 495 102 tis. Kč
Nedaňové 131 581 tis. Kč
Kapitálové 62 200 tis. Kč
Transfery 133 023 tis. Kč
Financování 103 029 tis. Kč
Celkem 924 935 tis. Kč

VÝDAJE
Běžné 717 301 tis. Kč
Kapitálové 150 463 tis. Kč
Financování 57 171 tis. Kč
Celkem 924 935 tis. Kč
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Letošní rozpočet je již optimističtější
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Předkládáme vám, čtenářům Jabloneckého měsíč-
níku, rozpočet na rok 2014 jako výsledek rozpoč-
tového procesu, který byl započat v září roku 2013.
Návrh rozpočtu města Jablonec nad Nisou na rok
2014 prošel třemi čteními, která probíhají za
účasti jednotlivých správců rozpočtu, vedoucích
oddělení a ředitelů organizací, jež jsou napojeny
na rozpočet města. Návrh rozpočtu na rok 2014
byl projednán se všemi řediteli základních a ma-
teřských škol. 

Finanční výbor projednal 3. února návrh rozpočtu na
rok 2014 a doporučil jej ke schválení. Následně byl
rozpočet zveřejněn na úřední i elektronické desce.
Zastupitelstvo města tento strategický dokument
schválilo 20. února 2014.

Rozpočet roku 2014 jsme koncipovali podle skuteč-
nosti a rozpočtu roku 2013, kdy byly zajištěny všechny
funkce chodu města i jeho organizací. Daňové příjmy
navrhujeme z důvodu opatrnosti nižší, než je predik-
ce MFČR, nedaňové příjmy jsou sestaveny s ohledem
na plánovaný prodej zejména bytových domů, s čímž
souvisí příjmy kapitálové, které jsou podloženy zá-
jmem nájemců bytů o koupi bytových domů formou
družstva. Takto jsou na prodej připraveny objekty
Liberecká 23, 25, Liberecká 27, 29, Podhorská 16a, 18,
Na Vršku 10, Skelná 12 a Podzimní 54. V transferech
se promítají dotace na výkon státní správy a činnost
oddělení sociálně právní ochrany dětí, dotace od Úřa-
du práce na veřejně prospěšné práce, převod z FZÚB
s využitím do infrastruktury města. Na straně výdajů
je počítáno s pokrytím všech mandatorních výdajů
a u kapitálových výdajů jsou navrženy akce v zóně
IPRM Žižkův Vrch a okolí, zateplení ZŠ Arbesova,
které se budou realizovat za přispění dotačních pro-
středků, z dalších velkých investičních akcí je v plá-
nu okružní křižovatka v ul. Belgické, kde je realizace
ve spolupráci s ŘSD, rekonstrukce ul. Lesní, rekon-
strukce ul. Vrkoslavická poničené po loňských příva-
lových deštích, II. etapa úpravy plochy pro tržnici za
autobusovým nádražím, příspěvek DPMLJ na rekon-
strukci tramvajové trati a dále se bude pokračovat
v revitalizaci objektu radnice např. vstupní parter,
obnova fasády a věže radnice, repase oken. 

Při tvorbě rozpočtu jsme vycházeli i z doporučení
Ministerstva financí ČR k sestavování rozpočtů obcí –
na co si dávat pozor ve výdajích:
PROVOZ:
– aby běžné výdaje nerostly opakovaně rychleji než

běžné příjmy 
– mít přehled o všech provozních výdajích
– každoročně posuzovat možnost úspor
– vyjednávat o cenách nakupovaných služeb
– nepůjčovat si na úhradu provozních výdajů
INVESTICE:
– před rozhodnutím o realizaci rozsáhlejší investiční

akce provádět kontrolu na disponibilní rozpočet 
– realizace projektů, které svým rozsahem přesahují

reálné potřeby a možnosti obce a které generují
další režijní výdaje

– zbytečně nezvyšovat zadlužení, když už si půjčovat,
tak investovat a nepoužívat takto získané zdroje na
spotřebu

Při sestavování rozpočtu na rok 2014 jsme vycházeli
z předpokládaných příjmů. Sestavení rozpočtu na rok
2014 obdobně jako rozpočtu na rok 2013 bylo cíleno
na stabilizaci hospodaření města.

Pro rok 2014 je rozpočet sestaven jako schodkový. Scho-
dek rozpočtu ve výši 45 858 tis. Kč je kryt zapojením
prostředků minulých let, což jsou zůstatky na běž-
ných a fondových účtech města a prostředky ve sprá-
vě aktiv. Celkový objem zdrojů rozpočtu na rok 2014
je navrhován ve výši 924 935 tis. Kč, z toho příjmy ve
výši 821 906 tis. Kč a zůstatky na účtech, ve správě
aktiv a kontokorent ve výši 103 029 tis. Kč. Použití
zdrojů je v běžných výdajích, které jsou ve výši
717 301 tis. Kč, kapitálové výdaje jsou ve výši 150 463 tis.
Kč a splátky úvěrů ve výši 57 171 tis. Kč. Jmenovité
akce navrhujeme ve výši 127 118 tis. Kč. Do jmenovi-
tých akcí se promítají jak investiční výdaje města
včetně projektových dokumentací, tak i velké opravy,
které jsou účetně zahrnuty mezi běžné výdaje.

Na následujícím grafu uvádíme přehled hospodaření
města od roku 2004. Roky 2004–2013 představují
hospodaření města dle skutečnosti, rok 2014 je pře-
vzat z rozpočtu 2014. Modrý sloupec představuje pří-
jmy v daném roce, červený sloupec výdaje příslušné-
ho roku. Za poznámku stojí skutečnost, že v letech
2004–2006 město hospodařilo s převisem výdajů nad
příjmy, hospodaření roku 2007 a 2008 bylo přebytko-
vé, roky 2009 i 2010, kdy byla ekonomika postižena
globální hospodářskou krizí, opět schodkové. V r.
2011, 2012 a 2013 se podařilo hospodařit s kladným
saldem příjmů nad výdaji, a to v roce 2011 o téměř 20
mil. Kč a v roce 2012 o více než 58 mil. Kč a v roce
2013 o 6,5 mil. Kč.

Příjmy města lze podle druhového třídění rozdělit na
daňové, nedaňové, kapitálové a transfery; výdaje na
běžné a kapitálové. Co se zahrnuje mezi jednotlivé
druhy příjmů a výdajů, vysvětlujeme na jiném místě té-
to přílohy. Nyní pro přehlednost přinášíme porovná-
ní jednotlivých druhů příjmů a výdajů od roku 2004
včetně údajů ze schváleného rozpočtu roku 2014.
Porovnání je prezentováno na následujících grafech
doprovázených stručným komentářem:

Od r. 2004 do r. 2008 je z grafu patrná rostoucí ten-
dence daňových příjmů. Mírný pokles byl zazname-
nán v roce 2006, kdy byl nižší výnos u daně z příjmů
fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti způ-
sobený legislativními změnami. Po roce 2008, kdy byl
objem daňových příjmů na úrovni téměř 532 mil. Kč,
nastal v r. 2009 propad na 457 mil. Kč a od tohoto ro-
ku je již konstantní výnos okolo 460 mil. Kč. V roce
2013 nastalo zlepšení a výnos okolo 510 mil. Kč je pro
naše město zajímavý. Pro rok 2014 plánujeme z dů-
vodu opatrnosti mírný pokles na 495 mil. Kč. 

Klesající tendence v letech 2004–2005 a 2008–2009 je
způsobena prodejem bytových domů, kdy byl zazna-
menán nižší výběr nájemného a služeb souvisejících
s bydlením. V r. 2006 je navýšení způsobeno vráce-
ním DPH z prostředků PHARE (vázáno ke stavbě
Eurocentra), v r. 2007 výplatou nerozděleného zisku
JTR a v r. 2010 došlo ke zvýšení cen u nájmů bytů. V r.
2014 očekáváme výnos 131 mil. Kč, nižší příjem je
způsoben plánovaným prodejem bytových domů. 

V této skupině příjmů se promítají příjmy z prodeje
bytů, domů a pozemků, což se odvíjí jak od záměrů
města, tak od zájmu občanů. Nárůst v roce 2004 byl
způsoben kapitalizací pohledávek města za společ-
ností TSJ, s. r. o., v roce 2006 byl zájem o prodej po-
zemků, bytů (Budovatelů 14, Liberecká 49), objektů
(Lidická 22, Dlouhá 7 a 9, Proseč 234, SNP 23), v ro-
ce 2008 se prodávaly bytové domy B. Němcové 2–10
a 16–22 a Mechová 13–21 a v roce 2009 prodejem pozem-
ků a bytů v objektu Spojovací 2, 4. Od r. 2010 je patrný
pokles těchto příjmů, který souvisí s realizací dopro-
dejů. V r. 2012 bylo vyhlášeno výběrové řízení na pro-
dej 13 objektů, z toho bylo 11 úspěšně prodáno, v r. 2014
plánujeme prodej bytových domů formou družstva
např. domy Na Vršku 10, Liberecká 23, 25, Liberecká
27, 29, Podhorská 16a, 18, Skelná 12 a Podzimní 54.

Z výše uvedeného grafu je patrná změna v poskyto-
vání dotace na úhradu přímých nákladů (mzdové ná-
klady, učebnice, učební pomůcky) ve školství, kdy
ještě v r. 2004 tyto prostředky plynuly jednotlivým
příspěvkovým organizacím přes účet zřizovatele, tj.
rozpočet města, od r. 2005 tyto prostředky zasílá kraj-
ský úřad přímo školským organizacím. Nárůst od r.
2006 je v souvislosti se změnou legislativy v oblasti
sociálních dávek. Pokles od r. 2012 nastal zejména
díky legislativní změně, kdy od 1. 1. 2012 obce v sou-
vislosti s novelizací zákonů v sociální oblasti (So-
ciální reforma I.) nezprostředkovávají výplatu nepo-
jistných sociálních dávek (např. dávky pomoci
v hmotné nouzi, příspěvek na péči). Tato působnost
přešla na Úřad práce ČR. V roce 2014 očekáváme vý-
nos ve výši 72 mil. Kč.

Tento graf vypovídá o skutečnostech popsaných
u předchozího grafu – transfery, kdy se jedná o pro-
mítnutí dotací na provoz do výdajové části rozpočtu.
Nárůst r. 2008 a 2009 je odvislý od navýšení energií.
Od r. 2010 je patrná tendence úsporných rozpočtů.
V návrhu rozpočtu roku 2014 se promítají i rezervy
města, které již byly zmiňovány. 

V tomto typu výdajů se jedná se o výdaje na rozvojo-
vé aktivity města. Pro připomenutí uvádíme přehled
významných investičních akcí od r. 2004 do 2013 včetně
akcí zahrnutých do návrhu rozpočtu roku 2014.
Rok 2004 – Bulvár 5. května, infrastruktura a obytný
soubor Horní Proseč, hřiště s umělým povrchem Bříz-
ky, půdní vestavby Řetízková, Skřivánčí, Na Kopci
Rok 2005 – rekonstrukce Eurocentra a ul. U Muzea,
Jiráskova, rekonstrukce kina Radnice
Rok 2006 – rekonstrukce ZŠ Mozartova, rekonstruk-
ce Dolního náměstí, Pavilonu A, kostela sv. Anny, tri-
buna východ na stadionu Střelnice, rekonstrukce
Spolkového domu
Rok 2007 – lehkoatletická hala na Střelnici, revitali-
zace okolí přehrady, rekonstrukce Ovocného trhu, re-
konstrukce ZŠ 5. května
Rok 2008 – infrastruktura Široká, zateplení jídelny a spo-
jovacího krčku v ZŠ Mozartova, hřiště ZŠ Pasířská
Rok 2009 – in line hřiště Čelakovského, dokončení
zateplení ZŠ Pasířská, rekonstrukce MŠ V. Nezvala,
okružní křižovatka Turnovská a humanizace Praž-
ská, rekonstrukce ul. Podzimní
Rok 2010 – kanalizace Želivského, kamerový systém,
železniční zastávka Centrum, rekonstrukce MŠ Hřbi-
tovní, z dotační akce IPRM byl vybudován park Nová
Pasířská 
Rok 2011 – dokončení rekonstrukce bývalé hasičárny,
zateplení panelových domů Na Úbočí 14, 21, MŠ a jesle
v areálu nemocnice, víceúčelové zařízení v nemocnici
Rok 2012 – dokončení rekonstrukce mostu v ul. Ka-
menná, zahájeno zateplení ZŠ Liberecká a rekon-
strukce archivu stavebního úřadu, z dotační akce
IPRM realizován lesopark
Rok 2013 – pokračování zateplení ZŠ Liberecká, re-
konstrukce archivu stavebního úřadu, rekonstrukce
ulice U Hřiště, vybudována kanalizace v ul. Krko-
nošská, rekonstrukce mostu na Paseckém náměstí,
dokončen Bulvár 5. května 
V roce 2014 se bude pokračovat v akcích IPRM, jsou
připraveny např. obytný soubor Řetízková a otočka
MHD na Žižkově Vrchu, dále rekonstrukce ulice
Lesní a Vrkoslavická, chodník v ulici Želivského, po-
kračovat se bude v přestavbě radnice, buduje se nový
parter a v návrhu je i obnova fasády. Nezapomínáme
ani na školské objekty, v návrhu je zateplení ZŠ
Arbesova či hřiště v ul. Sokolí, které bude sloužit ZŠ
5. května a MŠ Lovecká. Počítáno je i s investičním
příspěvkem na rekonstrukci tramvajové trati.

Více se o investičních akcích dočtete na poslední
straně této přílohy v komentáři náměstka Petra
Vobořila. 

Renata Vítová
vedoucí odboru ekonomiky
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PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU
Daňové příjmy 495 102 tis. Kč
Mezi rozhodující příjmy rozpočtů všech měst a obcí
patří daňové příjmy. Nejvyšší příjem předpokládáme
z DPH a z daní z příjmů právnických osob a fyzic-
kých osob. Při sestavování návrhu rozpočtu na rok
2014 jsme vycházeli z predikce Ministerstva financí
ČR a ze skutečnosti roku 2013, jelikož oproti roku
2013 k žádné změně zákona o rozpočtovém určení
daní nedošlo.

Nedaňové příjmy 131 581 tis. Kč
Mezi nedaňové příjmy patří příjmy za likvidaci ko-
munálního odpadu, příspěvky od firmy EKOKOM na
tříděný odpad, příjmy z bytového hospodářství – ná-
jemné, dále pak příjmy z pronájmů pozemků, úroků
a dividend, splátky půjček z Fondu na zlepšení úrov-
ně bydlení.

Kapitálové příjmy 62 200 tis. Kč
Zde jsou zahrnuty příjmy z prodeje nemovitého ma-
jetku města, tj. pozemky, budovy a byty. V roce 2014
bude dokončena privatizace bytových domů formou
družstva, počítá se s prodejem objektu Na Vršku 10,
Liberecká 23, 25, Liberecká 27, 29, Podhorská 16a,
18, Skelná 12 a Podzimní 54. 

Transfery 133 023 tis. Kč
Transfery lze rozdělit do dvou typů, a to neinvestiční
transfery, neboli dotace na provoz, a investiční tran-
sfery, neboli dotace investiční. Neinvestiční transfery
jsou určeny k využití v běžných výdajích, investiční
transfery jsou určeny ke spolufinancování investič-
ních záměrů města. Výše neinvestičních transferů je
od r. 2012 ovlivněna Sociální reformou I, kdy agenda
sociálních dávek přešla z obcí na Úřady práce.

Financování 103 029 tis. Kč
I tyto typy příjmů můžeme rozdělit do dvou skupin,
a to správa aktiv včetně výsledku roku a nové úvěry. 
V první skupině financování je pro rok 2014 zahrnut
i zůstatek prostředků k 31. 12. 2013 ve výši 68 030 tis.
Kč, z toho zůstatek na účtech města včetně fondů ve
výši 56 114 tis. Kč a dále je naplánováno čerpání pro-
středků ze správy aktiv ve výši 32 892 tis. Kč. Část
prostředků tvoří i přechod financování z roku 2013
do roku 2014, a to 31 058 tis. Kč. Ve druhé skupině fi-
nancování jsou přijaté půjčené prostředky a pro rok
2014 plánujeme do hospodaření zapojit pouze konto-
korentní úvěr ve výši 35 mil. Kč pro případný nesou-
lad příjmů a výdajů. 

VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU
Běžné výdaje 717 301 tis. Kč
Do těchto výdajů jsou zahrnuty veškeré výdaje na
provoz města. Jedná se např. o výdaje na opravu
a údržbu majetku města (opravy komunikací a bu-
dov, údržbu veřejné zeleně, veřejného osvětlení atd.),
drobné neinvestiční nákupy, odpadové hospodářství,
činnost úřadu a městské policie, provoz školských
zařízení, příspěvky na sport a kulturu, provoz zříze-
ných a založených organizací*, půjčky z Fondu pro
zlepšení úrovně bydlení, splácení úroků z úvěrů a le-
asingů, dále i rezervu města ve výši 9 000 tis. Kč, re-
zervu na opravy ve výši 25 000 tis. Kč, rezervu na fi-
nancování dotačních projektů ve výši 1 500 tis. Kč
a rezervu na krizové situace ve výši 250 tis. Kč. Pro
Fond na zlepšení úrovně bydlení je vázáno 43 766 tis.
Kč, a to jak na půjčky vlastníkům bytů a domů, tak
na program pro podporu výstavby technické infra-
struktury a dále i na opravy majetku města.

* mateřské a základní školy, Základní umělecká škola
Jablonec nad Nisou, p. o., Dům dětí a mládeže Vikýř
Jablonec nad Nisou, p. o., SPORT Jablonec nad Nisou,
s. r. o., Eurocentrum Jablonec nad Niso, s. r. o., Centrum
sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p. o., Městská
knihovna Jablonec nad Nisou, p. o., Městské divadlo
Jablonec nad Nisou, o. p. s., Technické služby Jablonec
nad Nisou, s. r. o., Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o.,
Jablonecké kulturní a informační centrum, o. p. s.

Kapitálové výdaje 150 463 tis. Kč
Zde jsou prostředky na investiční záměry města včetně
investičních dotací městským organizacím, a to ne-
mocnici a technickým službám. Opět je lze rozdělit
na dvě skupiny, a to kapitálové výdaje a dotace in-
vestiční, které jsou vázány na investiční transfery ob-
sažené v příjmech města např. na zateplení ZŠ Arbe-
sova či akce IPRM v lokalitě Žižkův Vrch a okolí.
V kapitálových výdajích je obsažen i přechod finan-
cování z roku 2013 do roku 2014, kdy došlo k navý-
šení výdajů roku 2014 o částku neprofinancovaných
akcí roku 2013.

Financování 57 171 tis. Kč
Do této položky je zahrnuto splácení jistin dlouhodo-
bých úvěrů přijatých v minulých letech, což činí dle
splátkových kalendářů právě 57 171 tis. Kč.

DAŇOVÉ PŘÍJMY
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 104 000 tis. Kč
Daň z příjmů fyzických osob z podnikání 7 000 tis. Kč
Daň z příjmů fyzických osob 

z kapitálových výnosů 9 500 tis. Kč
Daň z příjmů právnických osob 98 000 tis. Kč
Daň z příjmů právnických osob za obce 20 000 tis. Kč
Daň z přidané hodnoty 208 500 tis. Kč
Daň z nemovitosti 15 000 tis. Kč
Správní poplatky 9 382 tis. Kč
Poplatek ze psů 1 200 tis. Kč
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 70 tis. Kč
Poplatek za užívání veřejného prostranství 1 700 tis. Kč
Poplatek z ubytovací kapacity 300 tis. Kč
Příjmy z loterií 20 000 tis. Kč
Ostatní 450 tis. Kč
Součet 495 102 tis. Kč

NEDAŇOVÉ A KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
Poskytování služeb 59 843 tis. Kč
Pronájem nemovitostí 41 515 tis. Kč
Prodej bytů a objektů 59 200 tis. Kč
Prodej pozemků 3 000 tis. Kč
Ostatní 30 223 tis. Kč
Součet 193 781 tis. Kč

TRANSFERY 133 023 tis. Kč

Vybrané výdaje technických služeb
Údržba a opravy komunikací za rok 20 162 tis. Kč
Zimní údržba za rok 16 600 tis. Kč
Čištění města za rok 7 731 tis. Kč
Provoz veřejného osvětlení 14 000 tis. Kč
Svislé dopravní značení 1 950 tis. Kč
Vodorovné dopravní značení 1 116 tis. Kč
Čištění kašen 60 tis. Kč
Výzdoba města – vánoční strom 65 tis. Kč
Provoz veřejných WC 1 200 tis. Kč
Úklid černých skládek, úklid okolí přehrady 169 tis. Kč
Smluvní údržba městské zeleně 9 047 tis. Kč
Údržba psích košů 1 004 tis. Kč
Vývoz košů na komunální odpad 2 235 tis. Kč
Strojní čištění psích exkrementů 502 tis. Kč

Granty a příspěvky na rok 2014
Granty
Projekt Jablonec nad Nisou 2 615 tis. Kč

Příspěvky rozdělované komisemi rady města
Sportovní oblast 7 590 tis. Kč
Kulturní oblast 1 650 tis. Kč
Humanitní péče vč. sociálních služeb 

dle zák. č. 108/2006 Sb. 3 698 tis. Kč
Komise humanitní péče 300 tis. Kč
Výchova a vzdělávání 180 tis. Kč
Prevence kriminality 20 tis. Kč
Fond primátora 100 tis. Kč

Přímé příspěvky subjektům
Galerie My 750 tis. Kč
Jizerská o. p. s. 200 tis. Kč
Údržba kostelních hodin 30 tis. Kč
SKP Jablonec 50 tis. Kč
Okresní hospodářská komora 80 tis. Kč
Mateřské centrum Jablíčko 160 tis. Kč
Jablonecká kulturní obec 240 tis. Kč
Svaz výrobců bižuterie 35 tis. Kč
ČLTK Bižuterie Jablonec nad Nisou 150 tis. Kč

Další příspěvky na rok 2014
Turistický region Jizerské hory 155 tis. Kč
Euroregion Nisa 227 tis. Kč
Sdružení cestovního ruchu Jizerské hory 250 tis. Kč

PŘÍSPĚVKY MĚSTSKÝM ORGANIZACÍM
Základní školy, p. o. 35 102 tis. Kč
Mateřské školy, p. o. 16 132 tis. Kč
Mateřská škola speciální, p. o. 2 122 tis. Kč
Základní umělecká škola, p. o. 557 tis. Kč
Dům dětí a mládeže Vikýř, p. o. 964 tis. Kč
Městská knihovna Jablonec nad Nisou, p. o. 7 011 tis. Kč
Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o. 5 270 tis. Kč
Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p. o. 13 383 tis. Kč
Městské divadlo Jablonec nad Nisou, o. p. s. 8 809 tis. Kč
Jablonecké kulturní a informační 

centrum Jablonec nad Nisou o. p. s. 11 168 tis. Kč
Eurocentrum Jablonec nad Nisou, s. r. o. 10 264 tis. Kč
Sport Jablonec nad Nisou, s. r. o. 22 120 tis. Kč
Technické služby Jablonec nad Nisou, s. r. o. 75 897 tis. Kč

VYBRANÉ POLOŽKY PROVOZNÍ ČÁSTI ROZPOČTU

Kancelář primátora
Jablonecký měsíčník 2 341 tis. Kč
Požární ochrana 1 654 tis. Kč
Rezerva – krizové situace 250 tis. Kč

Kancelář tajemníka
Místní správa 138 670 tis. Kč

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Komunitní plánování 50 tis. Kč
Pro-rodinná politika 859 tis. Kč

Odbor humanitní
Kultura 671 tis. Kč
Sociálně právní ochrana dětí 400 tis. Kč

Odbor ekonomiky
Daň z převodu nemovitostí 1 500 tis. Kč
Daň z příjmů za obec 20 000 tis. Kč
Daň z přidané hodnoty 1 135 tis. Kč
Splátky úvěrů a úroků 62 101 tis. Kč
Fond na zlepšení úrovně bydlení 5 428 tis. Kč
Rezerva města 9 000 tis. Kč
Rezerva – spolufinancování 1 500 tis. Kč
Rezerva – opravy 25 000 tis. Kč

Odbor správy majetku
Pojištění majetku 1 150 tis. Kč
Opravy bytového fondu 11 613 tis. Kč
Opravy MŠ a ZŠ 11 222 tis. Kč
Opravy mimoškolních zařízení 1 636 tis. Kč
Opravy kulturních zařízení 668 tis. Kč
Veřejná silniční doprava 34 296 tis. Kč
Provoz tramvaje 9 000 tis. Kč
Oprava vozovek a chodníků 22 962 tis. Kč
Údržba hřišť, koupališť, přehrady 304 tis. Kč
Údržba sportovních zařízení 3 200 tis. Kč
Údržba hřbitovů 2 018 tis. Kč
Očkování psů + útulky 

+ koše na psí exkrementy + deratizace 2 726 tis. Kč
Svoz odpadů (komunální, 

velkoobjemový, nebezpečný) 36 448 tis. Kč
Údržba veřejné zeleně 11 962 tis. Kč
Úklid města, černé skládky, úklid okolí přehrady 724 tis. Kč
Hřiště, pískoviště (opravy, údržba, nové prvky) 2 325 tis. Kč

Odbor územního a hospodářského rozvoje
Územní plánování 3 305 tis. Kč
Digitalizace archivu 2 500 tis. Kč
Plán obnovy Městské památkové zóny 300 tis. Kč
Strategický plán rozvoje města 900 tis. Kč

Odbor stavební a životního prostředí
Údržba památných stromů a krajinných prvků 133 tis. Kč
Ošetření významných stromů 200 tis. Kč
Výkon rozhodnutí 160 tis. Kč

Městská policie
Bezpečnost a veřejný pořádek 24 964 tis. Kč
Prevence kriminality 40 tis. Kč
Dětské dopravní hřiště 306 tis. Kč

Příspěvek města v roce 2014
1 den pobytu jednoho dítěte v MŠ 33,57 Kč
1 den pobytu jednoho dítěte v MŠ speciální 111,15 Kč
1 den pobytu jednoho žáka v ZŠ 38,25 Kč
1 den pobytu jednoho žáka v ZUŠ 1,79 Kč
1 den pobytu jednoho žáka v DDM Vikýř 9,74 Kč
1 den a jednoho uživatele terénní 

pečovatelské služby 51,34 Kč
1 návštěvník knihovny 65,24 Kč
1 návštěvník divadla 135,47 Kč
1 návštěvník kostela sv. Anny 112,99 Kč
1 návštěvník kina 59,34 Kč
1 vstupenka na kulturní 

a společenskou akci Eurocentra 113,65 Kč
1 hodina sportování na 1 kurtu 

v Městské sportovní hale 123,03 Kč
1 hodina sportujícího občana 

na Zimním stadionu 53,78 Kč
1 den a 1 matka v Domě pro matky s dětmi 54,80 Kč
1 přepravený občan v MHD 4,40 Kč
1 přepravený občan tramvají 5,64 Kč
1 vstupenka do bazénu 26,16 Kč
1 m2 hrobového místa za rok 54,73 Kč
1 použití veřejného WC 36,86 Kč
1 výtisk Jabloneckého měsíčníku (náklad 22 tis. ks) 9,67 Kč

Přehled příjmů v roce 2014 Přehled výdajů v roce 2014



(IV)

jablonecký měsíčník / březen 2014 rozpočet města 2014

Doprava, infrastruktura 61 767 tis. Kč
• 5. května – bulvár (ŘSD - Ředitelství silnic

a dálnic)
• Okružní křižovatka Belgická (ŘSD)
• IPRM – OS Řetízková a otočka MHD Žižkův

vrch
• IPRM – komunikace, chodníky, kontejnerová

stání
• IPRM – Nová Pasířská
• Pasecký vrch – komunikace, veřejné osvětlení,

vodovod
• Kanalizace Krkonošská + zasakování

CIKAUTXO
• Ulice Lesní, Vrkoslavická
• Otočka autobusů u nádraží ČD
• Chodník v ul. Želivského
• Tržnice – přesun na Ovocný trh – II. etapa
• RTN zastávka – schodiště
• Nasvícení přechodu v ul. U Přehrady

Stavby města 48 201 tis. Kč
• Bazén – generální oprava technologie
• Městská policie (objekt bývalé hasičárny)
• MŠ Tichá – kanalizační přípojka
• Radnice – obnova fasády
• Radnice – parter
• Radnice – okna – třetí etapa

• ZŠ Arbesova – zateplení
• ZŠ Liberecká – zateplení
• Knihovna – úprava WC ve 2. patře
• Podzemní kontejnery na separovaný odpad

Příprava investic – Projektové 
dokumentace 1 381 tis. Kč
• Ulice Nový Svět
• Ulice Ladova
• Ulice Arbesova – kanalizace
• Ulice V Nivách – skalní masiv
• Radnice – zasedací místnosti
• LIAZ – sjezd (infrastruktura průmyslové zóny)

Volný čas 7 566 tis. Kč
• Hřiště (IPRM)
• Lehkoatletická hala Střelnice
• Úpravy okolí přehrady
• Ulice Sokolí – hřiště

Ostatní investice 6 328 tis. Kč
• Vratka přeplatku – výstavba vodovodu

a kanalizace (ulice Lesní, Horská a Raisova)
Severočeské vodárenské společnosti a. s.

• Nemocnice – přeložky kabelového vedení
a stožárů veřejného osvětlení

• Rekonstrukce tramvajové trati – investiční
příspěvek

Projektové dokumentace 
a studie 1 875 tis. Kč

Celkem 127 118 tis. Kč

Jmenovité akce 2014

Největší investicí bude rekonstrukce
Základní školy v Arbesově ulici
Trend mírně se zvyšujících investic do roz-
voje města bude pokračovat i v tomto roce.
Oproti loňskému rozpočtu odboru územní-
ho a hospodářského rozvoje přesahujícímu
částku 115 milionů korun se ten letošní opět
o trochu zvýšil. Letos má odbor k dispozici
něco přes 126 milionů korun. Největší inves-
ticí bude zateplení ZŠ Arbesova.

Zateplování základních škol jsou těmi největší-
mi investičními akcemi města už několik let.
Každý projekt také zasáhne do několika měst-
ských rozpočtů. A tak po rozsáhlé rekonstrukci
školy v Pasířské a loni dokončené školy v Libe-
recké se letos chystáme na podobně rozsáhlý
projekt, a to na rekonstrukci Základní školy
v Arbesově ulici. V rozpočtu jsme na ni vyčlenili
20 milionů korun. Opět je třeba zateplit obvo-
dový plášť pavilonů a vyměnit okna. Po zkuše-
nostech s objektem v Liberecké předpokládáme
i tady výskyt azbestu v boletických panelech.
Při těchto projektech nám významně pomáhají
dotace z evropských nebo státních zdrojů. I v tom-
to případě jsme o ni požádali, tentokrát z Ope-
račního programu Životního prostředí, a tento
měsíc čekáme na vyjádření k jejímu přidělení.

Na několika stavbách se bude město podílet
s dalšími stavebníky. Takovým příkladem je
okružní křižovatka v Belgické, kterou má letos
v plánu Ředitelství silnic a dálnic ČR. My vybu-
dujeme chodníky, autobusové zastávky, veřej-
né osvětlení, upravíme a doplníme zeleň, vše
odhadem za 6,5 milionů korun. Příští rok zde
plánujeme také čtvrté rameno okružní křižo-
vatky, které ji přímo propojí s průmyslovou
zónou v bývalém areálu LIAZu. Na přípravu
stavby, jejíž náklady se předpokládají ve výši
12 milionů korun, jsme určili v letošním rozpo-
čtu 400 tisíc korun. Vznikne tak komunikace,
chodník, veřejné osvětlení, přeložka sjezdu pro
sousední areál autobazaru, opěrná zeď atd. 

Obdobnou a pro město velmi významnou
stavbou je rekonstrukce ulice Želivského, která
je krajská. Zatímco komunikací se bude zabý-
vat Krajská správa silnic LK, my se připojíme
výstavbou levostranného chodníku od čerpací
stanice Shell po AKT Čechy a od ulice U Pošty
po křižovatku Ostrý roh. Spolu s tímto chodní-
kem plánujeme ještě další, a to od okružní
křižovatky u Shell podél OBI k Intersparu. Ve
velmi špatném stavu je také ulice Ladova. Na
přípravu její rekonstrukce rozpočtujeme 140 ti-

síc korun. Chceme zrekonstruovat úsek od uli-
ce Belgická po ulici Čs. armády, Pomněnkovou
ulici a část ulice U Pošty. Tomu všemu však
musí předcházet rekonstrukce kanalizační sto-
ky včetně přípojek, kterou na své náklady pro-
vede Severočeská vodárenská společnost, a re-
konstrukce NTL plynovodu včetně přípojek, již
chystá RWE.

V rámci Integrovaného plánu rozvoje města
ve vymezené zóně Žižkův Vrch a okolí se letos
chceme věnovat hlavně opravám chodníků,
komunikací, veřejného osvětlení, stavbám kon-
tejnerových a parkovacích stání, revitalizovat
zeleň a vysazovat novou. S tím nám vydatně bu-
dou pomáhat dotace z EU, které se na IPRM
v roce 2009 podařilo získat.

Pokračovat budeme také v opravách radniční
budovy, která by bez nich byla brzy ve zcela
havarijním stavu. Čeká nás další etapa repasí
oken, obnova části fasády a dokončení rekon-
strukce parteru, který pak bude sloužit hlavně
veřejnosti pro jednodušší komunikaci s úřa-
dem. 

Petr Vobořil
náměstek primátora 

zodpovědný za investiční rozvoj
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