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Hospodaření města 
• Od r. 2011 nastavený trend úspor 

• Snížení stavu úředníků na magistrátu o 20%  

• Sestěhování úřadu ze tří budov do dvou 

• Nákupy energií v aukcích  

• Zachování příspěvků městským organizacím 

• Podpora kultury a sportu 

• Nezvyšuje se daň z nemovitosti ani cena za odpady  

• Systém rezervy 
 



Hospodaření města 

• Splácení městského dluhu při zachování všech 
provozních funkcí města – v letech 2010 – 2013 
pokles o 175 milionů.  

• V letech 2010 – 2014 pokles o 232 milionů 

 



2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

74 658 327 202 353 590 332 867 270 509 347 902 455 186 400 982 337 048 279 944 222 773 

Vývoj splácení městského dluhu 



Plánované investice r. 2014 

• zateplení ZŠ Arbesova – s využitím dotačních 
prostředků 

• hřiště v ul. Sokolí 
• akce IPRM: Žižkův vrch 

o komunikace, chodníky, kontejnerová stání 
o hřiště 

• okružní křižovatka Belgická - spoluúčast s ŘSD, město 
platí chodníky, veřejné osvětlení 

• chodník v ul. Želivského  
• opravy komunikací a chodníků 
• kanalizační přípojky a úpravy okolí přehrady 
 



Výhled na roky 2015 a 2016 

• umožňuje i nadále bezproblémové fungování města i 
městských organizací.  

• počítáme i s prostředky, které se budou vracet do 
teplárenské soustavy v souladu se schválenou 
koncepcí revitalizace 
 
 
 
 
 
 



Vývoj ceny za GJ a dodávky tepla 



Stručně o teplárně 
• Říjen 2010 – vstup na radnici s úkolem vyřešit krizovou situaci 

teplárenství v Jablonci 

• Září 2011 – diskuze s partnerem v teplárně (MVV)nad jeho návrhem 
revitalizace a jím danými podmínkami 

• 2012 – snaha se dohodnout několikrát selhala, v září ZM rozhodlo o 
odkupu teplárny a návrhu vlastní varianty revitalizace CZT 

• Jaro 2013 – vyjednávání o podmínkách odkupu, vlastní návrh 
revitalizace již zpracován 

• Léto 2013 – město přebírá teplárnu a připravuje projekt revitalizace 
CZT 

• Leden 2014  - podnikatelský záměr včetně finančního plánu 

• Léto 2014 – zahájení realizace projektu revitalizace – ukončení 2016 

 

 



Aktuální stav společnosti JE, a.s.  

• Jablonecká energetická, a. s. (JE) ve 100% 
vlastnictví města (od prosince 2013) 

• od 1. 1. 2014 došlo k zavedení jednosložkové ceny 
tepla ve výši 689 Kč/GJ  

• účinnost soustavy je cca 61 %.  

• Parní rozvody jsou ztrátové a zdroje tepla Brandl a 
Rýnovice předimenzované 

• odstavení výtopny Rýnovice a vybudování letního 
kotle na Brandlu v r. 2014 - úspora 13 milionů/rok 



 
Revitalizace soustavy CZT - 

předpoklady 
 

 
• Podnikatelský záměr počítá s odpojením odběratelů 

v předpokládané výši 93 TJ a části odběratelů, kteří již 
zažádali o dodávky plynu 

• Cílová maximální cena tepla - 650 Kč/GJ vč.DPH  

• Vybudování cca 26 nových plynových kotelen 

• RWE garantuje dostatečné množství plynu v místě 
blokových kotelen 

• Odstavení zdrojů Brandl a Rýnovice včetně rozvodů 
přinese snížení provozních nákladů a nákladů na 
spotřebu energií (elektřina, voda)  

• Počítá se s odprodejem nepotřebného majetku 

 



Financování investičního projektu a 
provozu soustavy 

• Jedná se o klasický podnikatelský záměr tak, aby 
provoz městské teplárny byl ekonomický jak pro 
provozovatele, tak pro odběratele 

• Po překonání přechodného období let 2014 - 2016 
vykazuje hospodaření JE kladné provozní hospodářské 
výsledky i cash flow umožňující splácení investičního 
úvěru a následně a generování dividendy pro úhradu 
ztrát let minulých. 

 

 
 

 



Financování investičního projektu a 
provozu soustavy 

• Investice 270 milionů korun, z toho 26 milionů za 
přípojky zemního plynu zafinancuje RWE 

• Úvěr se splatností 10 let 

• Dotace Státního Fondu životního prostředí ev. další 
dotační tituly dle nového programovacího období EU 
2014 - 2020 

• Vlastní kapitál - město postupně vloží do společnosti cca 
150 milionů, které byly z  JE čerpány  dekapitalizací 
v roce 2013 a použity na nákup společnosti 



Děkujeme za pozornost 


