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V tento okamžik bych raději komentoval hospo-
daření roku předchozího, a proto k němu uvedu
alespoň stručnou zmínku. V roce 2014 bylo hos-
podaření Jablonce nad Nisou přebytkové a pře-
vis příjmů nad výdaji činil 104 mil. Kč, a to se
v našem městě podařilo zrealizovat řadu inves-
tičních akcí.

Nyní vysvětlím, proč jsem svůj titulek nazval
rozpočet s obavami. Mám obavu z vývoje ekono-
miky a z naplnění daňových příjmů. Ty jsou
strategickými příjmy nejen Jablonce, ale všech
obcí a měst v naší republice. Jejich přerozdělo-
vání se řídí zákonem. Daňové příjmy jsme na-
plánovali s ohledem na predikci Ministerstva fi-
nancí na obdobné úrovni, jak vyšla skutečnost
roku 2014, a to ve výši 525 mil. Kč. Ministerstvo
financí ve své předpovědi počítá s růstem ekono-
miky o 2,5 %. Naplní se plánovaný růst? Je odhad
Ministerstva financí reálný? To se mi nyní honí
hlavou. Obdržené daňové příjmy v lednu a za-
čátkem února tomu totiž nenasvědčují. Při po-
rovnání s loňským lednem jsme obdrželi o 7 mil. Kč
méně na dani z příjmu právnických osob a úno-
rová tranše byla nižší o 3,6 mil. Kč na DPH.
Jelikož se jedná o sdílené daně, tento propad
zaznamenaly všechny obce a města. A kde je sli-
bované navýšení výběru daní, slibovaný růst
ekonomiky? Naplníme my, u nás v Jablonci, roz-
počtované příjmy? Rád bych byl optimista. Od
příjmové stránky se odvíjí ta výdajová. Pokud by
hrozil propad příjmů, budeme se muset v průbě-
hu roku zabývat i škrtáním ve výdajích. Dopad
by to mělo zejména na opravy a údržbu majetku
města, opravilo by se méně místních komunika-
cí a chodníků, školských objektů, sportovních
i kulturních zařízení.

Ale dost negativních myšlenek. Pevně doufám,
že se i v letošním roce naplní náš trend hospo-
daření, kdy sestavujeme schodkový rozpočet
a hospodaření máme v kladných číslech. Toto se
nám podařilo už v roce 2011, kdy byl plánovaný
schodek 101 mil. Kč a nakonec hospodaření
skončilo přebytkem 19 mil. Kč. A takto se to opa-
kovalo i v letech dalších. Rozpočet roku 2012
měl plánovaný schodek 62 mil. Kč a ve výsled-
ném hospodaření byl přebytek 58 mil. Kč, rozpo-
čet roku 2013 schodek 64 mil. Kč, výsledkem byl
přebytek 6 mil. Kč. Rozpočet roku 2014 byl se-
staven se schodkem 45 mil. Kč a nakonec máme
přebytek 104 mil. Kč.

Teď vás možná napadne, že neumíme sestavit
rozpočet. Troufám si vyvést vás z omylu. Je to
dáno naší metodikou sestavování rozpočtu. Do
hospodaření zapojujeme veškeré prostředky,
které má město k 31. prosinci předchozího roku
na svých účtech a ve správě aktiv. Na straně
výdajové vytváříme rezervy, které většinou ne-
dočerpáme. Například v loňském roce jsme re-
zervu města vytvořili ve výši 9 mil. Kč a na kon-
ci roku již přesáhla 27 mil. Kč. V rozpočtu je tím
informace o všech zdrojích, které má město
v daném roce k dispozici, a je tak transparent-
nější. Plnění rozpočtu bedlivě hlídáme a pravi-
delně vyhodnocujeme. Tento způsob sestavování
rozpočtu je pro nás vyhovující a je v souladu
s platnou legislativou.

Na závěr vyslovím společné přání. Ať roste
ekonomika České republiky. Pokud tomu tak bu-
de, můžeme zlepšit a zpříjemnit život všem ob-
čanům našeho hezkého města.

Miloš Vele
náměstek primátora

PŘÍJMY
Daňové 525 167 tis. Kč
Nedaňové 117 797 tis. Kč
Kapitálové 12 834 tis. Kč
Transfery 122 605 tis. Kč
Financování 151 245 tis. Kč
Celkem 929 648 tis. Kč

VÝDAJE
Běžné 675 431 tis. Kč
Kapitálové 196 976 tis. Kč
Financování 57 241 tis. Kč
Celkem 929 648 tis. Kč

Popis příjmů a výdajů na straně (III)
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Rozpočet 2015
Čtenářům Jabloneckého měsíčníku předkládáme
rozpočet na rok 2015 jako výsledek rozpočtového
procesu, který byl započat v září roku 2014. Návrh
rozpočtu města Jablonec nad Nisou na rok 2015
prošel dvěma čteními, která probíhají za účasti
jednotlivých správců rozpočtu, vedoucích odděle-
ní a ředitelů organizací, které jsou napojeny na
rozpočet města. Návrh rozpočtu na rok 2015 byl
projednán se všemi řediteli základních škol a ma-
teřských škol. 

Finanční výbor projednal návrh rozpočtu na rok 2015
na své schůzi 29. ledna 2015 a doporučil jej ke schvá-
lení. Následně byl rozpočet zveřejněn na úřední des-
ce i elektronické úřední desce. Zastupitelstvo města
tento strategický dokument schválilo dne 19. února
2015.

Rozpočet roku 2015 jsme koncipovali podle skuteč-
nosti a rozpočtu roku 2014, kdy byly zajištěny všech-
ny funkce chodu města i jeho organizací. Daňové pří-
jmy navrhujeme z důvodu opatrnosti nižší, než je
predikce MFČR. V transferech se promítají dotace na
výkon státní správy a činnost oddělení sociálně práv-
ní ochrany dětí, dotace od úřadu práce na veřejně
prospěšné práce, převod z FZÚB s využitím do infra-
struktury města. Na straně výdajů je počítáno s po-
krytím všech mandatorních výdajů a u kapitálových
výdajů jsou navrženy akce v zóně IPRM Nová Pa-
sířská – rekonstrukce komunikací, veřejného osvětle-
ní, chodníků a kontejnerových stání, zateplení včetně
výměny oken ZŠ Arbesova, vybudování dětských
a sportovních hřišť a rekonstrukce komunikací,
chodníků a kontejnerových stání v lokalitě IPRM
Žižkův Vrch, azylový dům – rekonstrukce objektu,
zateplení a výměna oken v administrativní budově
nemocnice. Všechny tyto akce se budou realizovat za
přispění dotačních prostředků. Z dalších velkých in-
vestičních akcí je v rozpočtu příplatek mimo základ-
ní kapitál pro Jabloneckou energetickou, a. s., a přís-
pěvek na rekonstrukci tramvajové trati.

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 
– nerealizovat projekty, které svým rozsahem přesa-
hují 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 2015 jsme vycházeli
z předpokládaných příjmů. Sestavení rozpočtu na rok
2015 obdobně jako rozpočtu na rok 2014 bylo cíleno
na stabilizaci hospodaření města a pokrytí všech po-
třeb jeho chodu.

Pro rok 2015 je rozpočet sestaven jako schodkový.
Schodek rozpočtu ve výši 94 004 tis. Kč je kryt zapo-
jením prostředků minulých let, což jsou zůstatky na
běžných a fondových účtech města a prostředky ve
správě aktiv. Celkový objem zdrojů rozpočtu na rok
2014 je navrhován ve výši 923 967 tis. Kč, z toho příj-
my ve výši 772 722 tis. Kč a zůstatky na účtech, ve
správě aktiv a kontokorent ve výši 151 245 tis. Kč.
Použití zdrojů je v běžných výdajích, které jsou ve vý-
ši 669 750 tis. Kč, kapitálové výdaje jsou ve výši 196
976 tis. Kč a splátky úvěrů ve výši 57 241 tis. Kč.
Jmenovité akce navrhujeme ve výši 131 949 tis. Kč.
Do jmenovitých akcí se promítají jak investiční výda-
je města včetně projektových dokumentací, tak i velké
opravy, které jsou účetně zahrnuty mezi běžné výdaje.

ROZPOČTOVÝ VÝHLED 2016–2017
Zastupitelé se kromě rozpočtu na rok 2015 zabývali
na svém únorovém jednání i rozpočtovým výhledem.
Ten je zpracován na období dvou let, tj. pro rok 2016
a 2017, a měl by sloužit jako podklad pro tvorbu roz-
počtů těchto let. Východiskem pro sestavení tohoto

výhledu bylo hospodaření roku 2013 a 2014 a návrh
rozpočtu 2015. Přistoupili jsme k sestavení výhledu
na období dvou let z důvodu ještě neustáleného eko-
nomického prostředí, např. intervence ČNB ke kurzu
koruny, nyní aktuálně oslabení kurzu koruny vůči
Euru z důvodu vývoje tržního hospodářství. Tyto fak-
tory mají vliv na ceny komodit. A jaký bude mít do-
pad na ekonomiku např. zavedení třetí sazby DPH,
lze jen těžko nyní předvídat. I z tohoto důvodu je fi-
nanční výhled pouze odhadem, jak by mohlo skončit
hospodaření v roce 2016 a 2017.

Příjmy v tis. Kč návrh 
za období: 2015 2016 2017
Daňové příjmy 525 167 525 000 535 000
Nedaňové příjmy 117 797 115 000 115 000
Kapitálové příjmy 
(prodej majetku) 12 834 10 000 10 000
Transfery – provoz 62 433 60 000 60 000
Transfery – investiční 60 172 25 000 25 000
Celkem 778 403 735 000 745 000

Výdaje v tis. Kč návrh
za období: 2015 2016 2017
Běžné výdaje 675 431 610 000 610 000
Kapitálové výdaje 
(investiční) 136 804 80 000 90 000
Kapitálové výdaje 
(dotace investiční) 60 172 25 000 25 000
Celkem 872 407 715 000 725 000

Financování v tis. Kč návrh 
za období 2015 2016 2017
Financování – správa aktiv, 
výsledek roku 151 245 37 296 12 180
Financování – nové úvěry 0 0 0
Financování 
(splácení jistin úvěrů) –57 241 –57 296 –32 180
Celkem 94 004 –20 000 –20 000

V následujícím textu uvádíme komentář k rozpoč-
tovému výhledu na roky 2016–2017:

Daňové příjmy
Je očekáván mírný optimismus v růstu ekonomiky
státu, proto jsou daňové příjmy navyšovány v soula-
du s predikcí MF o 2,5 % ročně. Od r. 2016 není počí-
táno s příjmy z hazardu (v rozpočtu r. 2015 je počítá-
no se 14 mil. Kč).

Nedaňové příjmy
Vývoj nedaňových příjmů je velmi málo citlivý na
makroekonomické indikátory, muselo by dojít ke
zvýšení nájemného, aby bylo možné naplánovat větší
zvyšování. Tuto třídu plánujeme ve výši 115 mil. Kč. 

Kapitálové příjmy
Většina nemovitého majetku města určeného k pro-
deji již byla prodána v minulých letech, pokud nedo-
jde k uvolnění dalších objektů do prodeje, uvažujeme
na další roky s konzervativním odhadem ve výši
10 mil. Kč.

Transfery
Zde je počítáno pouze s globální dotací na výkon stát-
ní správy ve výši 34 mil. Kč, dále dotace na zajištění
agendy sociálně právní ochrany dětí ve výši 6 mil. Kč,
na veřejně prospěšné práce, pro školská zařízení
u dotací z EU na projekty. Provozní dotace navrhuje-
me ve výši 60 mil. Kč.

U investičních dotací záleží na možnostech města
dofinancovat rozdíl mezi dotací a celkovou hodnotou
akce. Odhad je skeptický a počítá s 25 mil. Kč. 

VÝDAJE

Běžné výdaje 
Tyto výdaje navrhujeme dle vývoje z let 2012–2014 ve
výši 610 mil. Kč, jsou nastaveny v optimální, maxi-
málně úsporné variantě, aby se udrželo hospodaření
města na přijatelné úrovni.

Kapitálové výdaje 
Zde jsou prostředky na krytí rozvojových investičních
záměrů a velkých oprav charakteru rekonstrukcí,
modernizací. Dotace investiční jsou stanoveny dle vý-
še investiční dotace obsažené v příjmech města.
Obsahují mimo jiné i příplatek mimo základní kapi-
tál pro Jabloneckou energetickou, a. s., dle smlouvy
ve výši 40 mil. Kč (rok 2016) a výkup přístavby budo-
vy haly zimního stadionu ve výši 2 mil. Kč (rok 2016
a 2017).

Investice vhodné k realizaci v následujících obdo-
bích, tj. v letech 2016, 2017 a dalších:
Radnice – oprava fasády, zasedací sály, repase oken,
kavárna
Nový svět – sanace komunikace
Ul. Lesní – rekonstrukce 2. a 3. etapa
Sluneční lázně – nový objekt + kanalizace
Ul. Arbesova – kanalizace, chodník
Stará Osada – sanace komunikace
Střelnice – parkoviště
Terminál MHD – parkoviště
Ul. V Úvoze + Větrný vrch – komunikace
MŠ Hřbitovní – střecha, hydroizolace, zateplení
Ul. 9. května – kanalizace
Ul. V Nivách – sanace skalního masivu
Ul. Kaštanová – komunikace, plyn, kanalizace
Ul. Žitná – parkoviště
ZŠ Mozartova – rekonstrukce tělocvičny
ZŠ Šumava – zateplení pavilonu D
LIAZ – sjezd do průmyslové zóny z OK Belgická
Sokolí – úprava sportovního areálu
Ul. Vrkoslavická – sanace komunikace
ZŠ Arbesova – rekonstrukce sportoviště
Ul. Horní – rozšíření komunikace, okružní křižovatka,
chodníky
Čs. armády – komunikace, chodníky, inženýrské sítě,
veřejné osvětlení

FINANCOVÁNÍ
I tuto část lze rozdělit na tři základní skupiny, a to na
výsledek roku včetně správy aktiv, na přijetí nových
úvěrů a splátky úvěrů.

1. správa aktiv, výsledek roku
Zde se projevují výsledky správy aktiv (rozpouštění/
prodej portfolia města) a výsledek hospodaření roku
předchozího. Ve střednědobém výhledu je počítáno se
zapojením prostředků minulých let do hospodaření.

2. nové úvěry
Pro léta 2016 až 2017 neplánujeme přijetí nových dlou-
hodobých úvěrů. Částečně lze využít kontokorentní
úvěr, který každoročně otevíráme v objemu 50 mil. Kč
pro provozní financování. Je využíván pro řízení cash
flow.

3. splátky úvěrů 
Do této položky je zahrnuto pouze splácení jistin
z přijatých úvěrů dle uzavřených smluvních vztahů.

Na následujícím grafu je zobrazeno porovnání hos-
podaření města v letech 2004–2014, tj. dle skutečnos-
ti, rok 2015 je převzat z návrhu rozpočtu, roky 2016
a 2017 z rozpočtového výhledu. 

Z následujícího grafu, který navazuje na předchozí
graf, je patrné, s jakým saldem příjmů a výdajů bylo
hospodařeno v letech 2004–2014, předpoklad r. 2015
a rozpočtový výhled 2016–2017.

Na posledním grafu přinášíme přehled o výši zůstat-
ků nesplacených dlouhodobých úvěrů. Od roku 2011
dochází ke splácení těchto závazků v řádu 57 mil. Kč
ročně a od té doby nedošlo k přijetí nových dlouho-
dobých úvěrů. Výhodou jsou v současné době velmi
nízké úrokové sazby, ještě v r. 2011 město vynakláda-
lo na úrokových nákladech přes 10 mil. Kč, v r. 2014
to bylo 3,8 mil. Kč, pro rok 2015 plánujeme 3,6 mil.
Kč, v roce 2016 by to mělo být 2,7 mil. Kč a v r. 2017
pouhých 1,9 mil. Kč. 
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V září roku 2014 si město nechalo zpracovat analýzu
svého hospodaření. V ní je konstatováno, že se výda-
je města vyvíjely velmi pozitivním způsobem, město
za poslední 4 roky docilovalo úspor, a tím zajistilo
značnou stabilizaci a zlepšení financí. 

Velice kladně je hodnoceno, že město hospodařilo
od roku 2010 vždy z finančního hlediska provozních
výdajů velmi příkladně a s ohledem na běžné příjmy.
Od roku 2010 zajistilo město udržitelné provozní hos-
podaření a celkově trvale zlepšovalo situaci financo-
vání provozu, která byla v roce 2009 velmi špatná. 

Ze závěru analýzy vyplývá, že: 
„Velmi vzácně se vidí tak brilantní zlepšení
stavu financí za 4 roky takové jako u Jablon-
ce. Město za poslední 4 roky zlepšilo provoz-
ní hospodaření o 145 mil. Kč, a tím zajistilo
finanční stabilizaci města a jeho budouc-
nost. Bez této práce by nyní byly finance
města ve velmi vážných problémech. Fi-
nanční zdraví města Jablonec je nyní velmi
dobré,“ konstatuje zpracovatel analýzy Ing.
Luděk Tesař.

I přes toto kladné hodnocení je třeba dále bedlivě
sledovat a pravidelně vyhodnocovat hospodaření
města. Doporučení pro následující roky jsou násle-
dující:

– sledovat provozní saldo jako rozdíl běžných příj-
mů a běžných výdajů, ze kterého se musí pokrýt
i splátky úvěrů

– realizovat projekty, které přispívají ke snížení
běžných výdajů, např. zateplení objektů přináší úspo-
ry energií a lze spočítat návratnost investice

– nerealizovat projekty, které generují nároky na
provozní rozpočet

– nepřijímat nové úvěry, popř. pouze na nezbytně
nutné investice a nejlépe takového charakteru, kdy
následně dojde k úspoře energií.

– pro financování kapitálových výdajů je vhodné
využívat dotační prostředky z nového programovací-
ho období EU 2014–2020. 

Renata Vítová
vedoucí odboru ekonomiky

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

2004 2005 20 06 20 07 02 08 02 09 0102 0112 0122 0132 0142 0152 0162 0172

   Nesplacené úvěry
v tis. Kč

rok

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

nesplacené
úvěry

74 658
327 202
353 590
332 867
270 509
347 902
455 186

rok

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

nesplacené
úvěry

400 982
337 048
279 944
222 773
165 533
108 237

76 057

Tok financí do rozvoje se stále zvyšuje
Také v roce 2015 se výše prostředků do roz-
voje města mírně zvyšuje. Loni odbor rozvo-
je pracoval s rozpočtem rovnajícím se 126
milionům korun, letos už má k dispozici té-
měř 132 miliony. 

I v tomto roce bude k největším investičním akcím
patřit zateplení ZŠ v Arbesově ulici a projekty
v rámci IPRM. Tím dalším finančně nejnároč-
nějším projektem bude rekonstrukce objektu
v ulici Za Plynárnou na azylový dům. 

Tak jako v předešlých letech, i tentokrát za-
teplování základní školy zasáhlo několik měst-
ských rozpočtů. Letos počítá oddělení investiční
výstavby s dokončením „Arbesovky“ a pamatu-
je na něj v rozpočtu částkou 15,5 milionu ko-
run. Celkově vyšly práce na víc jak 30 milionů
korun, přičemž se nám podařilo získat dotaci
z Operačního programu Životní prostředí ve
výši 18 milionů korun. 

Téměř 16 milionů korun je v rozpočtu odbo-
ru rozvoje vyčleněno na rekonstrukci objektu
v ulici Za Plynárnou, z něhož by v budoucnu
měl být azylový dům, který nahradí ten dosa-
vadní v Podhorské ulici, jenž nevyhovuje kapa-
citně, ani technicky. Na tuto přestavbu se nám

podařilo získat dotaci z ROP NUTS II. Severo-
východ ve výši 11 milionů korun. 

Projekty v rámci Integrovaného plánu rozvoje
města ve vymezené zóně Žižkův Vrch a okolí
nás provázejí už od roku 2008. Letos nám zbý-
vá dokončit obytný soubor Řetízková a otočku
autobusu MHD a čekají nás opravy či výstavba
chodníků, komunikací, parkovacích míst a kon-
tejnerových stání v okolí sídliště Nová Pasířská.
Tyto projekty jsou vyčíslené na celkovou sumu
51,5 milionu korun, ale vydatně se na financo-
vání podílí dotace z EU. Do integrovaného plá-
nu se řadí také další hřiště za více jak 7 milionů
korun, která tentokrát získají obyvatelé vnitroblo-
ku ulic Budovatelů, Liberecká a Lipová. 

Největší dopravní stavbou, kterou letos plá-
nujeme, je rekonstrukce ulice Ladova od ulice
Belgická po ulice Čs. armády a Pomněnkovou,
kde počítáme s devítimilionovými výdaji. Ko-
munikace ve velmi špatném stavu je nyní opat-
řená jen provizorním povrchem, jelikož zde
v minulém roce SVS rekonstruovala kanalizač-
ní stoku a RWE vedení plynu. Velká položka
v rozpočtu – 3,2 milionu korun, zahrnuje do-
končení úprav okolí přehrady, a to WC na Taj-
vanu, stabilizace břehu a vybudování přístu-

pových schodišť u Slunečních lázní a opravy
chodníků.  

Drobnějšími položkami jsou práce v ulicích
Vrkoslavická, Lesní či Belgická a na přípravě
čtvrtého ramene kruhové křižovatky u průmys-
lového areálu v bývalém Liazu. Pokračovat bu-
deme také v rekonstrukcích v městské knihovně
i opravách oken v radniční budově. Částku
1,4 milionu korun jsme určili v rozpočtu na vý-
stavbu podzemních kontejnerů na separovaný
odpad v předem vytipovaných lokalitách
v centru města. Lokality budeme vybírat s ohle-
dem na docházkovou vzdálenost, ale i na pa-
mátkovou zónu, uložení sítí, atd.

Neopominutelný je též sedmimilionový přís-
pěvek Dopravnímu podniku měst Liberce a Jab-
lonec nad Nisou na rekonstrukci tramvajové
trati spojující obě města, konkrétně na část od
okružní křižovatky Tovární po konečnou u Tyr-
šových sadů včetně výstavby víceúčelového ob-
jektu právě na konečné stanici. Díky jeho vzniku
budeme moci odstranit staré, dnes již nevyhovu-
jící toalety v Tyršových sadech. 

Lukáš Pleticha
náměstek primátora 

zodpovědný za investiční rozvoj

Doprava, infrastruktura 64 885 tis. Kč
• ul. Ladova
• OK Belgická (ŘSD)
• IPRM – OS Řetízková a otočka MHD Žižkův

vrch
• IPRM – komunikace, chodníky, kontejnerová

stání
• IPRM – OS Nová Pasířská
• ul. Lesní
• ul. Vrkoslavická
• chodník Želivského
• Tržnice – přesun na Ovocný trh – II. etapa

Stavby města 42 055 tis. Kč
• Bazén – generální oprava technologie
• Městská policie (objekt bývalé hasičárny)
• MŠ Tichá – parkoviště
• Radnice – obnova fasády
• Radnice – parter
• Nemocnice – zateplení
• ZŠ Arbesova – zateplení
• Knihovna – úprava WC

• Azylový dům
• Podzemní kontejnery na separovaný odpad

Příprava investic – Projektové 
dokumentace 400 tis. Kč
• LIAZ – sjezd (IS průmyslové zóny)

Volný čas 13 209 tis. Kč
• Hřiště (IPRM)
• Úpravy okolí přehrady
• ul. Sokolí – hřiště

Ostatní investice 8 200 tis. Kč
• Rekonstrukce tramvajové trati - investiční

příspěvek
• Demolice

Projektové dokumentace 
a studie 3 200 tis. Kč

Celkem 131 949 tis. Kč

Jmenovité akce 2015

Foto archiv města
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jablonecký měsíčník / březen 2015 rozpočet města 2015

PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU
Daňové příjmy 525 167 tis. Kč
Mezi rozhodující příjmy rozpočtů všech měst a obcí
patří daňové příjmy. Nejvyšší příjem předpokládáme
z DPH a z daní z příjmů právnických a fyzických
osob. Při sestavování návrhu rozpočtu na rok 2015
jsme vycházeli z predikce Ministerstva financí ČR
a ze skutečnosti roku 2014, jelikož oproti roku 2014
k žádné změně zákona o rozpočtovém určení daní
nedošlo.

Nedaňové příjmy 117 797 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 12 834 tis. Kč
Zde jsou zahrnuty příjmy z prodeje nemovitého ma-
jetku města, tj. pozemků, budov a bytů. 

Transfery 122 605 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 151 245 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 2015 zahrnut
i zůstatek prostředků k 31. 12. 2014 ve výši 116 245
tis. Kč, z toho zůstatek na účtech města včetně fondů
ve výši 36 144 tis. Kč a ve správě aktiv činil zůstatek
prostředků 65 668 tis. Kč. Část prostředků tvoří i pře-
chod financování z roku 2014 do roku 2015, a to
67 115 tis. Kč. 

Ve druhé skupině financování jsou přijaté půjčené
prostředky a pro rok 2015 plánujeme do hospodaře-
ní zapojit pouze kontokorentní úvěr ve výši 35 mil. Kč
pro případný nesoulad příjmů a výdajů. 

VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU

Běžné výdaje 675 431 tis. Kč
Obsahem těchto rozpočtovaných položek jsou veške-
ré výdaje na provoz města. Jedná se např. o výdaje na
opravu a údržbu majetku města (opravy komunikací
a budov, údržbu veřejné zeleně, veřejného osvětlení
atd.), drobné neinvestiční nákupy, odpadové hospo-
dářství, činnost úřadu a městské policie, provoz škol-
ských zařízení, příspěvky na sport a kulturu, provoz
zřízených a založených organizací*, půjčky z Fondu
pro zlepšení úrovně bydlení, splácení úroků z úvěrů
a leasingů, dále zahrnuje i rezervu města ve výši
10 000 tis. Kč, rezervu na opravy ve výši 25 000 tis. Kč,
rezervu na financování dotačních projektů ve výši
3 000 tis. Kč a rezervu na krizové situace ve výši 250 tis.
Kč. Pro Fond na zlepšení úrovně bydlení je vázáno
21 033 tis. Kč, a to jak na půjčky vlastníkům bytů
a domů, tak na program pro podporu výstavby tech-
nické infrastruktury 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 Nisou, 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 196 976 tis. Kč
Zde jsou prostředky na investiční záměry města.
Opět je lze rozdělit na dvě skupiny, a to kapitálové
výdaje a dotace investiční, které jsou vázány na in-
vestiční transfery obsažené v příjmech města, např.
na zateplení ZŠ Arbesova či akce IPRM v lokalitě
Žižkův Vrch a okolí. V kapitálových výdajích jsou
v souladu s usnesením zastupitelstva města zahrnu-
ty prostředky na financování příplatku mimo základ-
ní kapitál pro Jabloneckou energetickou a dále je zde
obsažen i přechod financování z roku 2014 do roku
2015, kdy došlo k navýšení výdajů roku 2015 o část-
ku neprofinancovaných akcí roku 2014.

Financování 57 241 tis. Kč
Do této položky je zahrnuto splácení jistin dlouhodo-
bých úvěrů přijatých v minulých letech, což činí dle
splátkových kalendářů právě 57 241 tis. Kč.

DAŇOVÉ PŘÍJMY
Daň z příjmů fyzických osob 
ze závislé činnosti 110 000 tis. Kč
Daň z příjmů fyzických osob z podnikání 5 000 tis. Kč
Daň z příjmů fyzických osob 

z kapitálových výnosů 10 500 tis. Kč
Daň z příjmů právnických osob 102 500 tis. Kč
Daň z příjmů právnických osob za obce 30 000 tis. Kč
Daň z přidané hodnoty 221 000 tis. Kč
Daň z nemovitosti 18 000 tis. Kč
Správní poplatky 10 051 tis. Kč
Poplatek ze psů 1 350 tis. Kč
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 70 tis. Kč
Poplatek za užívání veřejného prostranstv 1 700 tis. Kč
Poplatek z ubytovací kapacity 300 tis. Kč
Příjmy z loterií 14 000 tis. Kč
Ostatní 696 tis. Kč
Součet 525 167 tis. Kč

NEDAŇOVÉ A KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
Poskytování služeb 49 905 tis. Kč
Pronájem nemovitostí 33 821 tis. Kč
Prodej bytů a objektů 6 600 tis. Kč
Prodej pozemků 6 234 tis. Kč
Ostatní 34 071 tis. Kč
Součet 130 631 tis. Kč

TRANSFERY 122 605 tis. Kč

Vybrané výdaje technických služeb
Údržba a opravy komunikací za rok 20 162 tis. Kč
Zimní údržba za rok 20 100 tis. Kč
Čištění města za rok 8 233 tis. Kč
Provoz veřejného osvětlení 16 000 tis. Kč
Svislé dopravní značení 1 950 tis. Kč
Vodorovné dopravní značení 1 166 tis. Kč
Čištění kašen 90 tis. Kč
Výzdoba města – vánoční strom 105 tis. Kč
Provoz veřejných WC 1 200 tis. Kč
Úklid černých skládek, úklid okolí přehrady 174 tis. Kč
Smluvní údržba městské zeleně 8 591 tis. Kč
Údržba psích košů 1 044 tis. Kč
Vývoz košů na komunální odpad 2 490 tis. Kč
Údržba a opravy hřišť a mobiliáře 919 tis. Kč

Granty, dotace a příspěvky 
na rok 2015
Granty
Projekt Jablonec nad Nisou 2 956 tis. Kč

Dotace rozdělované komisemi rady města
Sportovní oblast 1 670 tis. Kč
Kulturní oblast 1 170 tis. Kč
Humanitní péče vč. sociálních služeb 

dle zák. č. 108/2006 Sb. 3 948 tis. Kč
Komise humanitní péče 320 tis. Kč
Výchova a vzdělávání 200 tis. Kč
Prevence kriminality 20 tis. Kč
Fond primátora 100 tis. Kč

Další příspěvky na rok 2015
Turistický region Jizerské hory 161 tis. Kč
Euroregion Nisa 227 tis. Kč
Sdružení cestovního ruchu Jizerské hory 250 tis. Kč

DOTACE MĚSTSKÝM ORGANIZACÍM
Základní školy, p. o. 34 613 tis. Kč
Mateřské školy, p. o. 16 587 tis. Kč
Mateřská škola speciální, p. o. 2 225 tis. Kč
Základní umělecká škola, p. o. 665 tis. Kč
Dům dětí a mládeže Vikýř, p. o. 1 161 tis. Kč
Městská knihovna 
Jablonec nad Nisou, p. o. 7 395 tis. Kč
Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o. 572 tis. Kč
Centrum sociálních služeb 
Jablonec nad Nisou, p. o. 13 680 tis. Kč
Městské divadlo 
Jablonec nad Nisou, o. p. s. 9 338 tis. Kč
Jablonecké kulturní a informační 

centrum Jablonec nad Nisou, o. p. s. 10 239 tis. Kč
Eurocentrum Jablonec nad Nisou, s. r. o. 10 582 tis. Kč
Sport Jablonec nad Nisou, s. r. o. 20 872 tis. Kč
Technické služby 
Jablonec, s. r. o. 77 740 tis. Kč

VYBRANÉ POLOŽKY PROVOZNÍ ČÁSTI ROZPOČTU

Kancelář primátora
Jablonecký měsíčník 2 341 tis. Kč
Požární ochrana 1 121 tis. Kč
Rezerva – krizové situace 250 tis. Kč

Kancelář tajemníka
Místní správa 132 599 tis. Kč

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Komunitní plánování 110 tis. Kč
Pro-rodinná politika 594 tis. Kč

Odbor humanitní
Kultura 2 954 tis. Kč
Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání 573 tis. Kč
Sociálně právní ochrana dětí 60 tis. Kč

Odbor ekonomiky
Daň z převodu nemovitostí 2 000 tis. Kč
Daň z příjmů právnických osob za obec 30 000 tis. Kč
Daň z přidané hodnoty 950 tis. Kč
Splátky úvěrů a úroků 60 917 tis. Kč
Fond na zlepšení úrovně bydlení 3 800 tis. Kč
Rezerva města 10 000 tis. Kč
Rezerva – spolufinancování 3 000 tis. Kč
Rezerva – opravy 25 000 tis. Kč

Odbor správy majetku
Pojištění majetku 1 250 tis. Kč
Opravy bytového fondu 9 100 tis. Kč
Opravy MŠ a ZŠ 10 617 tis. Kč
Opravy mimoškolních zařízení 385 tis. Kč
Opravy kulturních zařízení 624 tis. Kč
Veřejná silniční doprava 33 696 tis. Kč
Provoz tramvaje 9 000 tis. Kč
Oprava vozovek a chodníků 21 012 tis. Kč
Údržba hřišť, koupališť, přehrady 310 tis. Kč
Údržba sportovních zařízení 3 353 tis. Kč
Údržba hřbitovů 2 081 tis. Kč
Očkování psů + útulky 

+ koše na psí exkrementy + deratizace 2 275 tis. Kč
Svoz odpadů (komunální, 

velkoobjemový, nebezpečný) 37 088 tis. Kč
Údržba veřejné zeleně 12 260 tis. Kč
Úklid města, černé skládky, 

úklid okolí přehrady 494 tis. Kč
Hřiště, pískoviště (opravy, údržba, nové prvky) 1 834 tis. Kč

Odbor územního a hospodářského rozvoje
Územní plánování 1 960 tis. Kč
Digitalizace archivu 1 200 tis. Kč

Odbor stavební a životního prostředí
Údržba památných stromů a krajinných prvků 248 tis. Kč
Ošetření významných stromů 90 tis. Kč
Výkon rozhodnutí 160 tis. Kč

Městská policie
Bezpečnost a veřejný pořádek 28 386 tis. Kč
Prevence kriminality 40 tis. Kč
Dětské dopravní hřiště 226 tis. Kč

Příspěvek města v roce 2015
1 den pobytu jednoho dítěte v MŠ 31,16 Kč
1 den pobytu jednoho dítěte v MŠ speciální 130,87 Kč
1 den pobytu jednoho žáka v ZŠ 37,41 Kč
1 den pobytu jednoho žáka v ZUŠ 2,05 Kč
1 den pobytu jednoho žáka v DDM Vikýř 5,26 Kč
1 den a jednoho uživatele 

terénní pečovatelské služby 59,78 Kč
1 návštěvník knihovny 70,37 Kč
1 návštěvník divadla 141,41 Kč
1 návštěvník kostela sv. Anny 83,62 Kč
1 návštěvník Domu 

Jany a Josefa V. Scheybalových 118,62 Kč
1 návštěvník kina 54,43 Kč
1 vstupenka na kulturní 

a společenskou akci Eurocentra 109,18 Kč
1 hodina sportování na 1 kurtu 

v Městské sportovní hale 120,18 Kč
1 hodina sportujícího občana 

na Zimním stadionu 45,24 Kč
1 přepravený občan v MHD 4,27 Kč
1 přepravený občan tramvají 5,87 Kč
1 vstupenka do bazénu 26,94 Kč
1 m2 hrobového místa za rok 55,20 Kč
1 použití veřejného WC 36,86 Kč
1 výtisk Jabloneckého měsíčníku (náklad 22 tis. ks) 9,67 Kč

Přehled příjmů v roce 2015 Přehled výdajů v roce 2015


