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Po loňském úvodníku k rozpočtu, kdy jsem
konstatoval spoustu pozitivních ekonomic-
kých ukazatelů, mohu letos v tomto trendu
pokračovat. V první řadě se zmíním, že
Jablonec má schválený rozpočet. Já tento
rozpočet hodnotím jako dobrý. Město neza-
dlužuje do budoucnosti a kryje všechny
potřebné výdaje pro život nás všech. Po
loňském roce, který skončil ještě lépe, než
jsme predikovali, očekáváme, že i letošní
rok bude z hlediska vývoje financí pro
Jablonec, dovolím si říct, velmi dobrým.
Vždyť všichni vnímáme, že státní eko-
nomika je v období růstu a města se svými
rozpočty jsou právě zcela závislá na daňo-
vých příjmech. V letošním roce plánujeme
právě daňové příjmy ve výši 587 mil. ko-
run. To je nejvíce za posledních 15 let.

Další velmi pozitivní ukazatel je, že na
splátky starých dluhů nám již postačí 30
mil. korun. Na konci tohoto roku nám zbu-
de splatit již jen 75 mil. Vzpomínám, když
jsem psal svůj komentář k rozpočtu pro
rok 2011, tak se mi takováto čísla jevila ja-
ko zcela nereálná. 

Pro rok 2017 máme připraveno 136 mil.
korun na investice města. V této částce za-
tím nejsou zahrnuty dotační peníze, ty se
do rozpočtu zařadí až po přidělení dotací
a ušetří nám vlastní finance. Do běžné
údržby majetku města počítáme s částkou
jako v roce 2016, která opět převýší hod-
notu odpisů majetku. Městské organizace
napojené na náš rozpočet také letos dostá-
vají částky vyšší, hlavně s ohledem na zá-
konné navýšení mezd a rostoucí minimál-

ní mzdu. Pro kulturní, sportovní a sociální
subjekty jsme připraveni rozdělit celkem
17 mil. korun. V tomto rychlém výčtu ne-
smím zapomenout na naši městskou ne-
mocnici, která má pro svůj rozvoj v roz-
počtu připravených 10 mil. korun. Rovněž
musím upozornit na skutečnost, že loni
uzavřený úvěr na 150 mil. ku krytí investic
a oprav nebyl čerpán a letošní rozpočet za-
tím s tímto rámcem nepočítá.

Co z tohoto uceleného pozitivního výčtu
vyplývá? Ekonomicky nás čeká dobrý rok
s dobrým rozpočtem. Do budoucna je tře-
ba mít stále výdaje pod kontrolou. Určitě
asi nikdo nechceme, aby se opakovala léta,
kdy Jablonec byl jen krůček od měst eko-
nomicky ohrožených. Miloš Vele

náměstek primátora pro ekonomiku

PŘÍJMY
Daňové 587 836 tis. Kč
Nedaňové 115 715 tis. Kč
Kapitálové 5 500 tis. Kč
Transfery 58 812 tis. Kč
Financování 91 022 tis. Kč
Celkem 858 885 tis. Kč

VÝDAJE
Běžné 688 462 tis. Kč
Kapitálové 136 663 tis. Kč
Financování 33 760 tis. Kč
Celkem 858 885 tis. Kč

Popis příjmů a výdajů na straně (III)
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V dobrých zprávách lze pokračovat
Foto Milan Bajer

■ Struktura rozpočtu města
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Rozpočet 2017
Rozpočet roku 2017 počítá s příjmy ve výši 767 863
tis. Kč a výdaji ve výši 825 125 tis. Kč. Rozdíl 57 262
tis. Kč, neboli saldo rozpočtu, je tzv. financování,
kde jsou zahrnuty jak zůstatky na běžných a fon-
dových účtech města, prostředky ve správě aktiv,
kontokorentní úvěr, tak splátky úvěrů. 

Zůstatek prostředků k 31. 12. 2016 zapojený do roz-
počtu roku 2017 byl ve výši 56 022 tis. Kč, z toho zů-
statek na účtech města ve výši 28 165 tis. Kč, zůstatek
na účtu FZÚB 5 179 tis. Kč a ve správě aktiv bylo
22 678 tis. Kč. Tyto prostředky zároveň s příjmy tvoří
zdroje rozpočtu. Použití zdrojů je v běžných výdajích,
které jsou ve výši 688 462 tis. Kč, kapitálové výdaje
jsou ve výši 136 663 tis. Kč a splátky úvěrů ve výši
33 760 tis. Kč. Jmenovité akce navrhujeme ve výši
125 221 tis. Kč. Do jmenovitých akcí se promítají jak
investiční výdaje města včetně projektových doku-
mentací, tak i velké opravy, které jsou účetně zahr-
nuty mezi běžné výdaje.

Návrh rozpočtu města Jablonec nad Nisou na rok
2017 prošel třemi čteními, která probíhala za účasti
jednotlivých správců rozpočtu, vedoucích oddělení
a ředitelů organizací a společností napojených na
rozpočet města. Finanční výbor projednal návrh roz-
počtu na rok 2017 na své schůzi dne 30. ledna 2017
a doporučil jej ke schválení. Následně byl rozpočet
zveřejněn na úřední desce i elektronické úřední des-
ce. Zastupitelstvo města tento strategický dokument
schválilo dne 16. února 2017.

Rozpočet roku 2017 jsme koncipovali podle skuteč-
nosti a rozpočtu roku 2015 a 2016, kdy byly zajištěny
všechny funkce chodu města i jeho organizací.
Sestavení rozpočtu na rok 2017, obdobně jako rozpo-
čtů let předchozích, bylo cíleno na stabilizaci hospo-
daření města a pokrytí všech potřeb chodu města.

Sestavování rozpočtu je rozhodováním o způsobu
využití disponibilních zdrojů, tj. očekávaných příjmů,
případně využití přebytků z minulých let nebo
smluvně zajištěné půjčky či úvěru. Dominantním
zdrojem jsou samozřejmě očekávané příjmy, zejmé-
na příjmy daňové. Od odhadu výše příjmů se odvíjí
nejen výše celkových navrhovaných výdajů, ale i je-
jich struktura.

Daňové příjmy navrhujeme z důvodu opatrnosti
o 3 % nižší, než je predikce MFČR. Jedná se o strate-
gické příjmy města, které tvoří 75 % celkových příjmů.
Jejich meziroční nárůst je ve výši necelých 12 mil. Kč,
což činí 2 %. Od 1. 1. 2017 dochází u obcí ke změně
v rozpočtovém určení daní, navýšen je podíl z celo-
státního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty
z 20,83 % na 21,4 %, zároveň se ruší příjem 30 % z vý-
nosu daně z příjmů fyzických osob z přiznání.

V transferech se promítají dotace na výkon státní
správy, činnost oddělení sociálně právní ochrany dě-
tí, dotace od úřadu práce na veřejně prospěšné práce
a nově i dotace na opatrovnictví. 

Na straně běžných výdajů je počítáno s pokrytím
všech mandatorních výdajů, tj. výdajů na opravu
a údržbu majetku města, na činnost magistrátu
i městské policie, neinvestiční příspěvky a dotace na
provoz městských organizací, dále výdaje na bytové
hospodářství, odpadové hospodářství, půjčky z Fondu
na zlepšení úrovně bydlení apod. V běžných výdajích
máme rozpočtovánu i rezervu města v objemu 37 800
tis. Kč, která se skládá z klasické rezervy ve výši
11 000 tis. Kč, rezervy spolufinancování, která slouží
k předfinancování či dofinancování dotačních akcí,
tato rezerva je ve výši 1 500 tis. Kč (v souladu se zá-
konem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, v pl. znění, kde je stanoveno, že
v případě, pokud se územní samosprávný celek podí-
lí na realizaci programu nebo projektu spolufinanco-
vaného z rozpočtu Evropské unie, musí jeho rozpočet
na příslušný kalendářní rok obsahovat stanovený ob-
jem finančních prostředků účelově určených na spo-
lufinancování programu nebo projektu Evropské
unie), dále je vytvořena rezerva na opravy ve výši
25 000 tis. Kč, která byla zavedena v roce 2011. Sou-
částí je i rezerva na opravy památek ve výši 300 tis. Kč
a rezerva na krizové řízení ve výši 250 tis. Kč vytvo-
řená v souladu se zákonem č. 240/2000 Sb., krizový
zákon. 

V kapitálových výdajích jsou prostředky na inves-
tiční záměry, např. akce v oblasti dopravy a infra-
struktury – cyklotrasa Odra Nisa, ulice Prosečská
(přechody), ulice Nový svět (rekonstrukce), ulice Na
Palouku (kanalizace), LIAZ (sjezd), ulice Smrková
(rekonstrukce), tržnice (II. etapa), ulice Vrkoslavická

(opěrná zeď a odvodňovací systém), v oblasti staveb
města – zateplení ZŠ Na Šumavě, MŠ Hřbitovní, SUPŠ
(dokončení nástavby), v oblasti volného času – hřiště
v ulici Sokolí.

Rozpočet roku 2017 je sestaven 
s ohledem na hospodárnost a efektivnost
vynakládaných prostředků.

VÝVOJ HOSPODAŘENÍ JABLONCE
Z grafů i tabulky je patrné hospodaření města od r.
2004. Přebytkové bylo v letech 2007, 2008, 2011, 2012,
2013, 2014 a 2016. Naopak schodkové v letech 2004,
2005, 2006, 2009, 2010 a v roce 2015. Schodkové hos-
podaření let 2004-2006 bylo zapříčiněno investiční
aktivitou města zejména na akce z dotace SROP, kdy
došlo k rekonstrukci Eurocentra včetně pavilonu A,
Dolního náměstí, ulice U Muzea a Jiráskova. Roky
2009 a 2010 byly ovlivněny globální ekonomickou
krizí. A v roce 2015 nám poskytovatelé dotací do kon-
ce roku neproplatili dotace v celkové výši 38 mil. Kč.
Šlo o akce IPRM a přestavba objektu Za Plynárnou 13
na Azylový dům, které byly hotové a s dodavateli fi-
nančně vypořádané. Nicméně byly tyto dotace sou-
částí rozpočtu r. 2016 a tím bylo i pozitivně ovlivněno
loňské hospodaření s přebytkem 98 mil. Kč. Pro rok
2017 máme sice naplánované hospodaření se schod-
kem 57 mil. Kč, což je dáno zapojením veškerých
zdrojů (zůstatků na účtech a ve správě aktiv) a rozpo-
čtováním rezerv, které většinou vyčerpány nebývají.
Doufáme i v lepší plnění daňových příjmů, součástí
kterých jsou zejména daně ze státního rozpočtu,
a v získání dotačních prostředků, např. na zateplení
MŠ Tichá, která byla rekonstruována v r. 2016.

rok příjmy výdaje saldo
2004 1 088 033 1 109 345 –21 312
2005 892 949 931 523 –38 574
2006 970 482 1 175 480 –204 998
2007 1 000 676 919 553 81 123
2008 1 044 809 978 922 65 887
2009 989 306 1 162 165 –172 859
2010 992 326 1 052 544 –60 218
2011 911 330 892 231 19 099
2012 766 345 707 701 58 644
2013 784 954 778 405 6 549
2014 862 507 757 842 104 665
2015 804 011 845 557 –41 546
2016 845 328 747 291 98 037
2017 767 863 825 125 –57 262

VÝVOJ ZADLUŽENOSTI
O vývoji zadluženosti města vypovídá následující ta-
bulka a graf. Zadlužení Jablonce kleslo po šesti letech
z původních 455 milionů korun na 105 milionů ko-
run, tj. o 350 milionů korun, v průměru o 58 mil. Kč
ročně. Dluh se za šestileté období snížil o 77 %. Na
konci roku tak město na každého ze svých 45 500
obyvatel dlužilo 2 308 korun. Na úrocích z dlouhodo-
bých úvěrů město za období let 2011–2016 zaplatilo
32,5 mil. Kč. V loňském roce došlo ke konsolidaci
úvěrů, byl doplacen úvěr od Hypoteční banky, úvěr
od České spořitelny a s Komerční bankou se podařilo
díky dobrému hospodaření města a stavu financí již

podruhé dojednat snížení úrokové sazby z původních
3M PRIBOR + 2,2 % p. a. na 3M PRIBOR + 0,75 % p. a.

rok nesplacené úvěry v tis. Kč
2004 74 658
2005 327 202
2006 353 590
2007 332 867
2008 270 509
2009 347 902
2010 455 186
2011 400 982
2012 337 048
2013 279 944
2014 222 773
2015 165 535
2016 105 539
2017 75 000

PROVOZNÍ SALDO
Pro hodnocení finančního zdraví města se využívá
mimo jiných ukazatelů i ukazatel provozního salda.
Počítá se jako rozdíl běžných příjmů a běžných výda-
jů. Běžné příjmy jsou ty, které se pravidelně opakují,
tj. příjmy daňové, nedaňové a neinvestiční transfery.
Běžné výdaje jsou takové, které musí město každý
rok vynaložit na provozní aktivity včetně oprav
a údržby majetku (vyjma investic), nebo je k nim
město povinné na základě právních předpisů. Dá se
shrnout, že provozní saldo vyjadřuje prostředky, kte-
ré zbývají samosprávě po úhradě provozu z běžných
příjmů k volnému rozhodování, fakticky na investice,
obnovu majetku, splátky dluhů či na úspory a tvorbu
rezerv. Banky při žádostech o úvěr stav a vývoj uka-
zatele provozního salda bedlivě posuzují a sledují ho
také v průběhu čerpání a splácení úvěru. Provozní
saldo vyjadřuje jakousi „roční finanční sílu“ města.

běžné příjmy běžné výdaje provozní saldo
2004 897 885 836 633 61 252
2005 768 144 658 160 109 984
2006 779 853 682 950 96 903
2007 906 782 748 883 157 899
2008 915 760 806 860 108 900
2009 854 656 872 425 –17 769
2010 862 464 815 691 46 773
2011 836 575 759 251 77 324
2012 704 808 611 078 93 730
2013 734 827 606 984 127 843
2014 725 800 608 166 117 634
2015 743 937 617 283 126 654
2016 795 003 633 053 161 949

Jak potvrdil i odborník na analýzy hospodaření měst
a obcí Luděk Tesař: „Zejména poslední dva roky by-
ly z finančního hlediska skvělé. Výborný trend běžné-
ho hospodaření patří mezi silné stránky Jablonce.
V roce 2016 město dosáhlo celkem 20% provozního
salda na běžných příjmech, jedná se tak o nejlepší vý-
sledek provozního salda Jablonce v jeho novodobé
historii. Stručně řečeno, finanční zdraví je hodno-
ceno aktuálně známkou A, tedy výborné.“

Renata Vítová
vedoucí odboru ekonomiky
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Investice do rozvoje jsou dvojnásobné
Po loňském, na investice chudém roce, je ten nad-
cházející optimističtější. Zatímco loni odbor roz-
voje pracoval s 60 miliony korun, když v přede-
šlých letech měl k dispozici 126 milionů (rok 2014)
nebo 132 miliony (rok 2015), letos rozděloval na
investice 114 milionů korun. Největší část financí
připadne na zateplení Mateřské školy ve Hřbitov-
ní ulici (15,1 mil. Kč), na dokončení věže i další
část oprav fasády radnice (15 mil. Kč) a na úpra-
vu sportovního areálu v ulici Sokolí (10,8 mil. Kč).

Patnáctimilionová investice na rekonstrukci radnice
zahrnuje celkem pět položek: statické zajištění věže,
dokončení její fasády společně s tou na jižní a vý-
chodní straně budovy a další etapy repase oken. Na
okna čerpá magistrát každý rok dotaci z programu
Ministerstva kultury. Nejinak tomu bude i letos a opra-
vovat se budou okna severní strany radnice nad vcho-
dem do kina kromě 2. patra. Každoročním evergree-
nem je zateplování městských budov, zvláště škol
a školek. S nimi počítá také letošní rozpočet odboru
rozvoje. Dokončí se zateplení MŠ v ulici Tichá,
k realizaci je připravené zateplení obvodového pláště,
střechy i výměna oken pavilonu C patřícího Základní
škole Na Šumavě. Tou největší položkou letošního
rozpočtu investic je však zateplení školky ve
Hřbitovní ulici. To se bude týkat všech tří pavilonů
včetně střechy, výměny oken, statiky a úpravy vstupů
do objektů. Na tak rozsáhlou rekonstrukci má město

schválenou dotaci z Operačního programu životní
prostředí. Téměř jedenáctimilionovou investici spolk-
ne příprava a realizace I. etapy úsporné varianty
úpravy školního sportovního areálu, který bude vy-
užívat jak škola v 5. květnu, tak školka v Lovecké. 

V ulici Vrkoslavická pamatuje rozpočet částkou
9,5 mil. Kč na výstavbu opěrné zdi a odvodňovacího
systému, který vyústí do nové dešťové kanalizace.
Stabilitu části ulice poškodily přívalové deště v roce
2013, na opravu havarijního stavu je už vydané sta-
vební povolení. Druhé etapy úprav se dočká tržnice
u současného autobusového nádraží. K dlažbě z roku
2013 přibude obslužná komunikace a parkovací mís-
ta včetně podzemních kontejnerů na separovaný od-
pad a přístřešky pro kontejnery na odpad komunální.
To vše vyjde město na 5,2 milionu korun. 

Kromě realizací je 14,1 mil. Kč v rozpočtu věnova-
ných přípravám investic, jež se týkají především do-
pravních staveb, kanalizací, chodníků a komunikací.
Nepřehlédnutelnou položkou v této kapitole jsou
4,4 mil. Kč určené na projekty zahrnuté do IPRÚ.
Jeden milion korun z nich je alokovaný na přípravu,
zpracování a vlastní architektonickou soutěž na ná-
vrh řešení nového dopravního terminálu v Kamenné
ulici pro tramvaj, autobusy městské i meziměstské
včetně podzemního parkoviště a lávky k železniční
zastávce. 

Lukáš Pleticha, 
náměstek primátora, zodpovědný za rozvoj města

Příjmová a výdajová část rozpočtu
PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU

Daňové příjmy 587 836 tis. Kč
Mezi rozhodující příjmy rozpočtů všech měst a obcí
patří daňové příjmy. Nejvyšší příjem předpokládá-
me z DPH a z daní z příjmů právnických a fyzických
osob. Při sestavování návrhu rozpočtu na rok 2017
jsme vycházeli z predikce Ministerstva financí a ze
skutečnosti roku 2015 a 2016. Od r. 2017 dochází
k následujícím změnám rozpočtového určení daní:
navýšení podílu z celostátního hrubého výnosu DPH
z 20,83 % na 21,4 % a zároveň je zrušen příjem 30 %
výnosu na dani z příjmů fyzických osob z přiznání.
Meziroční navýšení oproti skutečnosti roku 2016 činí
2 %.

Nedaňové příjmy 115 715 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 5 500 tis. Kč
Zde jsou zahrnuty příjmy z prodeje nemovitého ma-
jetku města, tj. pozemky, budovy a byty. S význam-
nějším příjmem v této oblasti nepočítáme. 

Transfery 58 812 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 a je to ze-
jména dotace na výkon státní správy (tzv. globální
dotace), dotace a veřejně prospěšné práce, na činnost
oddělení sociálně právní ochrany dětí. Investiční
transfery v rozpočtu roku 2017 plánovány nejsou.

Financování 91 022 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 2017 zahrnut
i zůstatek prostředků k 31. 12. 2016 ve výši 56 022 tis. Kč,
z toho zůstatek na účtech města včetně fondů ve výši
28 165 tis. Kč a ve správě aktiv činil zůstatek prostředků
22 678 tis. Kč. Část prostředků tvoří i přechod finan-
cování z roku 2016 do roku 2017, a to 34 710 tis. Kč. 

Ve druhé skupině financování jsou přijaté půjčené
prostředky. Pro rok 2017 plánujeme do hospodaření
zapojit pouze kontokorentní úvěr ve výši 35 mil. Kč
pro případný nesoulad příjmů a výdajů. 

VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU

Běžné výdaje 688 462 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
11 000 tis. Kč, rezervu na opravy ve výši 25 000 tis. Kč,
rezervu na financování dotačních projektů ve výši
1500 tis. Kč a rezervu na krizové situace ve výši 250 tis. Kč
a rezervu na opravy památek ve výši 300 tis. Kč. 

* 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.

Pro Fond na zlepšení úrovně bydlení je vázáno
8 610 tis. Kč, a to jak na půjčky vlastníkům bytů a do-
mů, tak na program podpory výstavby technické infra-
struktury z r. 2016 a program obnovy městské památ-
kové zóny z r. 2016. V běžných výdajích je obsažen
přechod financování z roku 2016 do roku 2017 v část-
ce 9 444 tis. Kč.

Kapitálové výdaje 136 663 tis. Kč
Zde jsou prostředky na investiční záměry města. Opět
je lze rozdělit na dvě skupiny, a to kapitálové výdaje
a dotace investiční. 

Pro tento rok jsou plánovány např. tyto investiční
akce: rekonstrukce ulice Vrkoslavická, propojení uli-
ce Mládí–Palackého, kanalizace v ulici Na Palouku,
zateplení MŠ Hřbitovní, zateplení pavilonu C ZŠ Na
Šumavě, hřiště v ul. Sokolí. 

Dále je zde obsažen i přechod financování z roku
2016 do roku 2017, kdy došlo k navýšení výdajů roku
2017 o částku neprofinancovaných akcí roku 2016,
a to ve výši 25 266 tis. Kč.

Financování 33 760 tis. Kč
Do této položky je zahrnuto splácení jistin úvěrů při-
jatých v minulých letech. Splátky jistin dlouhodobých
úvěrů činí dle splátkových kalendářů 30 540 tis. Kč
a splátky energetických opatření EPC 3 220 tis. Kč.

Okružní křižovatka v ul. Belgická, foto Jiří Endler Ostrý roh, foto Jiří Endler

Foto Radka Baloghová



(IV)

jablonecký měsíčník březen 2017

Jmenovité akce odboru 
rozvoje 2017

Bydlení 0 tis. Kč

Doprava, infrastruktura 47 183 tis. Kč
• plánované práce v ulicích: Blanická – kanalizace,

Na Vršku – chodník, Táboritská – chodník, Skalka
– kanalizace, Prosečská – přechody, Na Palouku
– kanalizace, Pod Baštou – oprava zdi, Smrková –
komunikace a odvodnění, Žitná – komunikace,
U Nisy – napojení cyklostezky, Vrkoslavická –
opěrná zeď a odvodnění, Arbesova – zastávka
MHD, propojení ulic Mládí/Palackého.

• Cyklotrasa Odra–Nisa
• LIAZ – sjezd (IS průmyslové zóny)
• Tržnice – II. etapa – parkoviště, kontejnery
• Most v ul. Zelené údolí
• Most v ul. Lidická

Stavby města 49 849 tis. Kč
• památník Kokonín – pyramida
• radnice: obnova fasády věže, statické zajištění vě-

že, východní a jižní fasáda, repase oken VII. a VIII.
etapa.

• zateplení: MŠ Tichá, ZŠ Na Šumavě – pavilon C,
MŠ Hřbitovní

• SZŠ J. Hory – výměna oken
• SUPŠ – dokončení nástavby
• ZŠ 5. května – přestavba školního bytu
• ZŠ Rychnovská – oprava stropů
• ZŠ Pivovarská – oprava povrchu školního hřiště

Příprava investic – projektové 
dokumentace 14 062 tis. Kč
• Sluneční lázně
• ul. Lesní – II. etapa
• Cyklopruhy Palackého
• ul. V Aleji – komunikace, chodníky, parkování
• Cyklotrasa Odra–Nisa – II. etapa
• hřiště Horní Proseč
• vodoteč Maxe Švabinského
• revitalizace sídliště Šumava
• ul. Na Šumavě – komunikace, chodníky, osvětlení,

odvodnění
• dešťová kanalizace centrum
• odkanalizování Kokonín
• ul. Pobřežní – parkoviště
• IS Stará Osada – příprava výběrového řízení
• Výstup Pod Baštou
• Okružní křižovatka Mlýnská
• vnitroblok Anenská
• dopravní terminál
• ul. Na Hutích – chodník
• ul. Hřbitovní – chodník
• ul. U Přehrady – Jablotron
• IS Osada Sever - infrastruktura
• ul. Průběžná – přeložka
• požární zbrojnice
• MŠ Montessori – přístavba objektu
• MŠ Nová Pasířská - přestavba
• ZŠ Liberecká – výstavba kontejnerové družiny
• ZŠ Liberecká – družina
• ZŠ Mozartova – modernizace odborných učeben
• nízkoprahové centrum
• ZŠ Kokonín - přístavba
• spolkový dům – pasport kolektoru s vodiči, studie

přeložky kabelových svazků
• památník Tyršovy sady
• Střelnice – JUDO aréna
• DPS Palackého – zateplení
• zimní stadion – ledová plocha
• Novoveská nádrž
• ZŠ Na Šumavě – zateplení zbylých pavilonů

Volný čas 11 649 tis. Kč
• úpravy okolí přehrady
• ul. Sokolí – hřiště
• hřiště Řetízková

Ostatní investice 1 978 tis. Kč
• demolice

Projektové dokumentace 
a studie 500 tis. Kč

Celkem 125 221 tis. Kč

Přehled příjmů v roce 2017
DAŇOVÉ PŘÍJMY
Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 130 000 tis. Kč
Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 2 500 tis. Kč
Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 11 500 tis. Kč
Daň z příjmů právnických osob 129 000 tis. Kč
Daň z příjmů právnických osob za obce 15 000 tis. Kč
Daň z přidané hodnoty 250 000 tis. Kč
Daň z nemovitých věcí 20 000 tis. Kč
Správní poplatky 11 776 tis. Kč
Poplatek ze psů 1 400 tis. Kč
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 60 tis. Kč
Poplatek za užívání veřejného prostranství 1 700 tis. Kč
Poplatek z ubytovací kapacity 300 tis. Kč
Příjmy z loterií 14 000 tis. Kč
Ostatní 600 tis. Kč
Součet 587 836 tis. Kč

NEDAŇOVÉ A KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
Poskytování služeb 55 699 tis. Kč
Pronájem pozemků a nemovitostí 32 832 tis. Kč
Prodej bytů a objektů 3 000 tis. Kč
Prodej pozemků 2 500 tis. Kč
Ostatní 27 184 tis. Kč
Součet 121 215 tis. Kč

TRANSFERY 58 812 tis. Kč

Přehled výdajů v roce 2017
VYBRANÉ POLOŽKY PROVOZNÍ ČÁSTI ROZPOČTU

Kancelář primátora
Jablonecký měsíčník 2 331 tis. Kč
Požární ochrana 1 775 tis. Kč
Rezerva – krizové situace 250 tis. Kč

Kancelář tajemníka
Místní správa 160 895 tis. Kč

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Komunitní plánování 140 tis. Kč
Pro-rodinná politika 376 tis. Kč

Odbor humanitní
Kultura 3 193 tis. Kč
Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání 284 tis. Kč
Ostatní záležitosti vzdělávání 275 tis. Kč
Sociálně právní ochrana dětí 230 tis. Kč

Odbor ekonomiky
Daň z příjmů právnických osob za obec 15 000 tis. Kč
Daň z přidané hodnoty 2 175 tis. Kč
Splátky úvěrů, úroků a EPC 36 086 tis. Kč
Fond na zlepšení úrovně bydlení 1 500 tis. Kč
Rezerva města 11 000 tis. Kč
Rezerva – spolufinancování 1 500 tis. Kč
Rezerva na opravy památek 300 tis. Kč
Rezerva – opravy 25 000 tis. Kč

Odbor správy majetku
Pojištění majetku 921 tis. Kč
Opravy bytového fondu 10 677 tis. Kč
Opravy MŠ a ZŠ 15 267 tis. Kč
Opravy mimoškolních zařízení 385 tis. Kč
Opravy kulturních zařízení 722 tis. Kč
Veřejná silniční doprava 34 296 tis. Kč
Provoz tramvaje 9 450 tis. Kč
Oprava komunikací a chodníků 20 162 tis. Kč
Údržba hřišť, koupališť, přehrady 356 tis. Kč
Údržba sportovních zařízení 2 508 tis. Kč
Údržba hřbitovů 1 938 tis. Kč
Očkování psů + útulky 

+ koše na psí exkrementy + deratizace 2 322 tis. Kč
Svoz odpadů (komunální, 

velkoobjemový, nebezpečný) 41 584 tis. Kč
Údržba veřejné zeleně 14 186 tis. Kč
Úklid města, černé skládky, úklid okolí přehrady 494 tis. Kč
Hřiště, pískoviště (opravy, údržba, nové prvky) 3 481 tis. Kč
Domy zvláštního určení 2 935 tis. Kč

Odbor územního a hospodářského rozvoje
Územní plánování 1 471 tis. Kč
Program MPZ (dotace) 1 500 tis. Kč
Program TI (dotace) 1 500 tis. Kč
Digitalizace archivu 250 tis. Kč

Odbor stavební a životního prostředí
Údržba památných stromů a krajinných prvků 252 tis. Kč
Ošetření významných stromů 97 tis. Kč
Výkon rozhodnutí 160 tis. Kč
Digitalizace archivu 1 200 tis. Kč

Městská policie
Bezpečnost a veřejný pořádek 31 749 tis. Kč
Prevence kriminality 70 tis. Kč
Dětské dopravní hřiště 156 tis. Kč

DOTACE MĚSTSKÝM ORGANIZACÍM
Základní školy, p. o. 33 563 tis. Kč
Mateřské školy, p. o. 16 589 tis. Kč
Mateřská škola speciální, p. o. 2 062 tis. Kč
Základní umělecká škola, p. o. 829 tis. Kč
Dům dětí a mládeže Vikýř, p. o. 1 065 tis. Kč
Městská knihovna Jablonec nad Nisou, p. o. 7 915 tis. Kč
Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o. 10 590 tis. Kč
Centrum sociálních služeb 

Jablonec nad Nisou, p. o. 14 377 tis. Kč
Městské divadlo Jablonec nad Nisou, o. p. s. 10 320 tis. Kč
Jablonecké kulturní a informační centrum 

Jablonec nad Nisou, o. p. s. 11 138 tis. Kč
Eurocentrum Jablonec nad Nisou, s. r. o. 13 356 tis. Kč
Sport Jablonec nad Nisou, s. r. o. 21 247 tis. Kč
Technické služby Jablonec nad Nisou, s. r. o. 79 892 tis. Kč

DOTACE A PŘÍSPĚVKY NA ROK 2017
Sportovní oblast 8 100 tis. Kč
Kulturní oblast 3 670 tis. Kč
Humanitní a sociální péče vč. soc. služeb 

dle zák. č. 108/2006 Sb. 5 250 tis. Kč
Výchova a vzdělávání 200 tis. Kč

Přímé příspěvky subjektům
Muzeum skla a bižuterie 300 tis. Kč
Svaz výrobců skla a bižuterie 100 tis. Kč
TJ LIAZ 750 tis. Kč
Okresní hospodářská komora 80 tis. Kč
Sundisk 355 tis. Kč

Členské příspěvky na rok 2017
Sdružení cestovního ruchu Jizerské hory 250 tis. Kč
Euroregion Nisa 228 tis. Kč
Turistický region Jizerské hory 158 tis. Kč
Svaz měst a obcí 92 tis. Kč
Sdružení obcí Libereckého kraje 60 tis. Kč
Zájmové sdružení správců městských komunikací 30 tis. Kč
Mikroregion Jizerské hory 4 tis. Kč
Sdružení pro rozvoj Libereckého kraje 3 tis. Kč
Svaz lesů 2 tis. Kč
Sdružení tajemníků 2 tis. Kč
Sdruž. cest. ruchu Liber. kraje 1 tis. Kč

PŘÍSPĚVEK MĚSTA V ROCE 2017
1 den pobytu jednoho dítěte v MŠ 63,46 Kč
1 den pobytu jednoho dítěte v MŠ speciální 110,62 Kč
1 den pobytu jednoho žáka v ZŠ 38,86 Kč
1 den pobytu jednoho žáka v ZUŠ 2,52 Kč
1 den pobytu jednoho žáka v DDM Vikýř 4,14 Kč
1 den a jednoho uživatele terén. peč. služby CSS, p. o. 84,50 Kč
1 návštěvník knihovny 71,56 Kč
1 návštěvník divadla 145,19 Kč
1 návštěvník kostela sv. Anny 100,71 Kč
1 návštěvník Domu Jany a Josefa V. Scheybalových 96,85 Kč
1 návštěvník kina 47,55 Kč
1 vstupenka na kulturní a společenskou 

akci Eurocentra 86,41 Kč
1 hodina sportování na 1 kurtu v Městské 

sportovní hale 77,25 Kč
1 hodina sportujícího občana na Zimním stadionu 41,42 Kč
1 přepravený občan v MHD 8,64 Kč
1 přepravený občan tramvají 9,82 Kč
1 vstupenka do bazénu 32,50 Kč
1 m2 hrobového místa za rok 44,84 Kč
1 výtisk Jabloneckého měsíčníku (náklad 22 tis. ks) 9,63 Kč

VYBRANÉ VÝDAJE TECHNICKÝCH SLUŽEB
Údržba a opravy komunikací za rok 22 422 tis. Kč
Zimní údržba za rok 21 000 tis. Kč
Čištění města za rok 8 233 tis. Kč
Provoz veřejného osvětlení 16 000 tis. Kč
Svislé dopravní značení vč. zábradlí 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 494 tis. Kč
Smluvní údržba městské zeleně 8 620 tis. Kč
Údržba psích košů 1 044 tis. Kč
Vývoz košů na komunální odpad 3 014 tis. Kč


