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Rozpočet města na rok 2018
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V únoru 2017 vstoupil v platnost nový
zákon o rozpočtové odpovědnosti č.
23/2017 Sb. Povinnost řídit se tímto zá-
konem mají nejenom stát, obce a kraje,
ale i další instituce veřejného sektoru jako
např. zdravotní pojišťovny, veřejné vy-
soké školy nebo právnické osoby založe-
né veřejnou institucí. Podle Ministerstva
financí ČR je cílem přijaté právní úpra-
vy dosažení zdravých a dlouhodobě
udržitelných veřejných financí České re-
publiky a vyšší transparentnost a efek-
tivní vynakládání veřejných financí.

Nový zákon vymezuje čtyři pilíře pravidel
rozpočtové odpovědnosti, a to výdajové
pravidlo, fiskální pravidlo, dluhovou brzdu
a transparentnost veřejných financí.

Jak se Jablonec vypořádává se splněním
povinností daných zákonem o rozpoč-
tové odpovědnosti, jsme se zeptali ná-
městka pro ekonomiku a správu majet-
ku města Miloše Veleho:

V Jablonci se samozřejmě novým zákonem
řídíme. Na webové stránky jsme přidali sekci
FINANCE. Tam vkládáme ekonomické úda-
je jako rozpočty, závěrečné účty, střednědo-
bé výhledy rozpočtu. Jak nám ukládá zá-
kon, zveřejňujeme i jednotlivá rozpočtová
opatření po jejich schválení v příslušných
orgánech města. Navíc zde občané najdou
i přehledy o plnění rozpočtu, transparentní
účty a výdaje nad 25 tisíc korun. Podmínku
transparentnosti tedy splňujeme. 

Jaký je váš názor na výše uvedený práv-
ní předpis?
Nemyslím si, že je zákon o rozpočtové od-
povědnosti tou dlouho očekávanou právní
normou, tzv. finanční ústavou, která bude
chránit veřejné rozpočty proti předlužení.
Obce tak mohou být trestány za špatné
hospodaření státu a budou muset přijmout
nápravná opatření, i když bude hospoda-
ření toho konkrétního města postaveno na
zdravém základu. Obce dlouhodobě hos-
podaří lépe než stát.

Jak je na tom město se splácením dlou-
hodobých úvěrů? V zákoně o rozpočtové
odpovědnosti je dán vzorec pro výpočet
limitu dluhu, tzv. fiskální pravidlo, jak
vychází pro Jablonec?
S uplatněním fiskálního pravidla nemáme
v Jablonci problém. Vypočítali jsme limit
dluhu podle zákona o rozpočtové odpověd-
nosti na 506 mil. Kč. A jak jsme na tom ny-
ní se zadlužeností? Hodnota nesplacených
úvěrů aktuálně činí 75 000 tis. Kč, což je
9 % k průměru příjmů za poslední čtyři ro-
ky. Z tohoto čísla mám opravdu radost.
Město splácí své závazky bez jakýchkoliv
obtíží. V roce 2010 činila výše nesplacených
závazků z úvěrových smluv 455 mil. Kč,
město splácelo 10 úvěrů. Nyní splácíme
pouze jeden dlouhodobý úvěr, jehož zůsta-
tek ke konci roku 2018 bude 50 mil. Kč. Od
roku 2011 do konce roku 2017 bylo splace-
no 380 mil. Kč. 

V zákoně jsou uvedeny mj. i sankce při
nesplnění některé z povinností. Poda-
řilo se v Jablonci vše dodržet?
Nový zákon přinesl hodně povinností při
zveřejňování ekonomických dokumentů.
Povinnosti dané zákonem o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů kontrolují
auditoři při přezkumu hospodaření. Za ne-
splnění některé povinnosti dané zákonem
může být uložena sankce až do výše
1 mil. Kč. Tato sankce může přijít, i když se
třeba o jeden den opozdíme se zveřejněním
schváleného rozpočtového opatření. Je tedy
poměrně krutá i vzhledem k tomu, že ad-
ministrativních povinností opravdu přibylo
poměrně dost. A nejenom v této oblasti. To
samozřejmě znamená pro úřad výrazné za-
tížení. Nicméně se nám podařilo uvést do
praxe všechny legislativní novinky a povin-
nosti dané zákonem o rozpočtové odpověd-
nosti splnit nejen na úrovni města, ale
i v jeho příspěvkových organizacích a spo-
lečnostech jakožto veřejných institucích.
Samozřejmě mě těší, že se nám podařilo
sžít s touto právní normou a nastavit proce-
sy tak, abychom nic neopomněli. (rv)

PŘÍJMY
Daňové 696 146 tis. Kč
Nedaňové 116 145 tis. Kč
Kapitálové 17 000 tis. Kč
Transfery 85 086 tis. Kč
Financování 280 689 tis. Kč
Celkem 1 195 066 tis. Kč

VÝDAJE
Běžné 786 261 tis. Kč
Kapitálové 367 705 tis. Kč
Financování 41 100 tis. Kč
Celkem 1 195 066 tis. Kč
Popis příjmů a výdajů na straně (III)
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Nový zákon přinesl mnoho povinností 

■ Struktura rozpočtu města
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Rozpočet 2018
Rozpočet roku 2018 počítá s příjmy ve výši 914 377
tis. Kč a výdaji ve výši 1 153 966 tis. Kč. Rozdíl 239 589
tis. Kč, neboli saldo rozpočtu, je tzv. financování, kde
jsou zahrnuty jak zůstatky na běžných a fondových
účtech města, prostředky ve správě aktiv, zapojení
dlouhodobého úvěru, tak splátky úvěrů. Zůstatek
prostředků k 31. 12. 2017 zapojený do rozpočtu roku
2018 byl ve výši 118 191 tis. Kč, z toho zůstatek na
účtech města ve výši 36 633 tis. Kč, zůstatek na účtu
FZÚB 6 619 tis. Kč a ve správě aktiv bylo 74 939 tis.
Kč. Tyto prostředky zároveň s příjmy tvoří zdroje roz-
počtu. Použití zdrojů je v běžných výdajích, které jsou
ve výši 786 261 tis. Kč, kapitálové výdaje jsou ve výši
367 705 tis. Kč a splátky úvěrů včetně splátek dlouho-
dobého závazku realizovaných energetických opatře-
ní EPC ve výši 28 600 tis. Kč. Jmenovité akce jsou na-
vrženy ve výši 351 248 tis. Kč. Do jmenovitých akcí se
promítají jak investiční výdaje města včetně projekto-
vých dokumentací, tak i velké opravy, které jsou ú-
četně zahrnuty mezi běžné výdaje.

Návrh rozpočtu města Jablonec nad Nisou na rok
2018 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 2018 na své schůzi dne 29. ledna 2018
a doporučil jej ke schválení. Následně byl rozpočet
zveřejněn na úřední desce i webových stránkách
města. Zastupitelstvo města tento strategický doku-
ment schválilo dne 15. února 2018.

Rozpočet roku 2018 jsme koncipovali podle skuteč-
nosti a rozpočtu roku 2017 a 2016, kdy byly zajištěny
všechny funkce chodu města i jeho organizací.
Sestavení rozpočtu na rok 2018, 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 tvoří 75 % celkových příjmů města,
tudíž se jedná o strategické zdroje. Jejich meziroční
nárůst je ve výši 52 mil. Kč, což činí 9 %. Od 1. 1. 2018
dochází u obcí ke změně v rozpočtovém určení daní,
navýšen je podíl z celostátního hrubého výnosu daně
z přidané hodnoty z 21,4 % na 23,58 %.

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 taktéž dotace na volbu prezidenta republiky. Roz-
počtovány máme i investiční transfery, jedná se o in-
vestiční akce z roku 2017, ke kterým do konce roku
2017 nebyla dotace vyplacena (na zateplení MŠ Hřbitov-
ní a ZŠ Na Šumavě, rekonstrukci požární zbrojnice).

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
rozpočtovány i rezervy města v objemu 37 550 tis. Kč,
které se skládají z klasické rezervy ve výši 10 000 tis.
Kč, rezervy spolufinancování, která slouží k předfi-
nancování či dofinancování dotačních akcí, tato re-
zerva je ve výši 1 500 tis. Kč (v souladu se zákonem č.

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů v pl. znění, kde je stanoveno, že v případě,
pokud se územní samosprávný celek podílí na reali-
zaci programu nebo projektu spolufinancovaného
z rozpočtu Evropské unie, musí jeho rozpočet na pří-
slušný kalendářní rok obsahovat stanovený objem fi-
nančních prostředků účelově určených na spolufi-
nancování programu nebo projektu Evropské unie),
dále je vytvořena rezerva na opravy ve výši 25 000 tis.
Kč, která byla zavedena v roce 2011. Součástí je i re-
zerva na opravy památek ve výši 800 tis. Kč a rezerva
na krizové řízení ve výši 250 tis. Kč vytvořená v sou-
ladu se zákonem č. 240/2000 Sb., krizový zákon. 

V kapitálových výdajích jsou prostředky na inves-
tiční záměry. Jejich přehled je uveden na straně IV.
této přílohy. 

Rozpočet roku 2018 je sestaven 
s ohledem na hospodárnost, efektivnost
a účelnost vynakládaných prostředků.

VÝVOJ HOSPODAŘENÍ JABLONCE

Z grafu i tabulky je patrné hospodaření města od r.
2004. Přebytkové bylo v letech 2007, 2008, 2011, 2012,
2013, 2014, 2016 a 2017. Naopak schodkové v letech
2004, 2005, 2006, 2009, 2010 a v roce 2015. Schodkové
hospodaření let 2004–2006 bylo zapříčiněno investič-
ní aktivitou města zejména na akce z dotace SROP,
kdy došlo k rekonstrukci Eurocentra vč. pavilonu A,
Dolního náměstí, ulice U Muzea a Jiráskovy. 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 přestavbu objektu Za Plynárnou 13
na azylový dům, které byly hotové a s dodavateli fi-
nančně vypořádané. Nicméně tyto dotace byly sou-
částí rozpočtu r. 2016, a tím bylo i pozitivně ovlivně-
no hospodaření r. 2016 s přebytkem 98 mil. Kč. 

Hospodaření r. 2017 bylo opět velmi úspěšné, měs-
to dosáhlo přebytku ve výši 96 mil. Kč zejména díky
daňovým příjmům, které se oproti schválenému roz-
počtu navýšily o 51 mil. Kč. 

Pro rok 2018 máme sice naplánované hospodaření
se schodkem 239 mil. Kč, což je dáno zapojením veš-
kerých zdrojů (zůstatků na účtech a ve správě aktiv)
a dlouhodobého úvěru vysoutěženého v r. 2016 na
straně jedné, a rozpočtováním rezerv, které většinou
vyčerpány nebývají, na straně druhé. Doufáme
i v lepší plnění daňových příjmů, součástí kterých
jsou zejména daně ze státního rozpočtu, a v získání
dotačních prostředků.

Vývoj celkové bilance rozpočtu ukazuje, že město
za poslední čtyři roky hospodařilo s přebytkem 257
mil. Kč. Za 10 let hospodaření byl docílen přebytek
174 mil. Kč. Město hospodařilo rozpočtově příkladně.

TABULKA PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (v tis. Kč)

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 867 894 771 907 95 987

POROVNÁNÍ PROSTŘEDKŮ NA OPRAVY
S ODPISY MAJETKU

Do obnovy majetku města směřuje významný objem
financí a město buduje a modernizuje svůj majetek,
který, přesněji stavby, představují 2,6 mld. Kč. Město
potřebuje na obnovu dlouhodobého majetku typu
staveb ročně alespoň 70 mil. Kč. Město precizně za-
jišťovalo výdaje na reprodukci majetku, vynakládalo
do jeho obnovy vyšší částku, než jsou odpisy, jejichž
hodnota představuje minimální potřebnou částku na
obnovu majetku. Od r. 2014 město vynaložilo do ma-
jetku cca 877 mil. Kč a na reprodukci by dostačovalo
263 mil. Kč. Město zajistilo výdaje na výrazně rych-
lejší obnovu a budování majetku. O této skutečnosti
vypovídá následující graf.

PROVOZNÍ SALDO

Pro hodnocení finančního zdraví města se využívá
mimo jiných i ukazatel provozního salda. Počítá se ja-
ko rozdíl běžných příjmů a běžných výdajů. Běžné
příjmy jsou ty, které se pravidelně opakují, tj. příjmy
daňové, nedaňové a neinvestiční transfery. Běžné vý-
daje jsou takové, které musí město každý rok vynalo-
žit na provozní aktivity včetně oprav a údržby majet-
ku (vyjma investic), nebo je k nim město povinné na
základě právních předpisů. Dá se shrnout, že provozní
saldo vyjadřuje prostředky, které zbývají samosprávě
po úhradě provozu z běžných příjmů k volnému roz-
hodování, fakticky na investice, obnovu majetku,
splátky dluhů či na úspory a tvorbu rezerv. Banky při
žádostech o úvěr stav a vývoj ukazatele provozního
salda bedlivě posuzují a sledují ho také v průběhu
čerpání a splácení úvěru. Provozní saldo vyjadřuje ja-
kousi „roční finanční sílu“ města. V r. 2017 finanční
kondice města posílila na nový rekord provozního
salda, částku 185 mil. Kč.

TABULKA PROVOZNÍHO SALDA (v tis. Kč)

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
2017 848 954 663 618 185 336

Město si opět nechalo zpracovat finanční analýzu od
Luďka Tesaře, odborníka na hospodaření měst a ob-
cí. Z jeho analýzy vybíráme několik tezí: „Rok 2017
byl dosud nejlepší rok z pohledu financí města.
Posledních osm let pro město z finančního hledis-
ka znamenalo úspěch, kdy se Jablonec vypracoval
mezi elitu finančně zdravých statutárních měst
a zajistil si předpoklady pro budoucí investice
a růst. Finanční zdraví Jablonce mělo skvělý trend
a hodnotíme ho aktuálně známkou A+, tedy vý-
borné s plusem za trend.“

Renata Vítová, vedoucí odboru ekonomiky
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Investice jsou letos rekordně vysoké
Na investice je v letošním roce vyčleněno 351 mi-
lionů korun. Vzhledem k uplynulým letům se jedná
o rekordní sumu. Tyto investiční výdaje si může
Jablonec dovolit díky zdravé ekonomice posled-
ních let, kdy se podařilo nastavením úsporného
režimu splatit většinu městského dluhu a zároveň
zachovat a dále rozvíjet všechny důležité funkce
města. Vliv na výši letošních investic má jistě i růst
daňových příjmů a v neposlední řadě i úspora
z loňského roku ve výši 118 milionů korun. 

Doprava a kanalizace je zásadní
Radnice letos počítá s investicemi ve výši 83 milionů
do dopravy a infrastruktury, např. stavby a rekon-
strukce kanalizace nebo rekonstrukce komunikací.
Letos bude ve spolupráci se správci sítí zahájena prv-
ní etapa odkanalizování náměstí B. Němcové za 7,3
milionu, naplánovaná je i rekonstrukce kanalizace
a plynovodu v ulici Na Šumavě nebo výstavba nové
kanalizace v Arbesově ulici. S částkou 10,5 milionu se
počítá na rekonstrukci mostu v Lidické ulici, dokon-
čeno bude také propojení ulic Mládí a Palackého
a ulice Vrkoslavická.

Školní budovy i rekonstrukce bazénu, 
dokončení radnice 
Investice do budov jsou naplánovány za 185 milionů.
Sedmnáctimilionová investice do budovy radnice za-

hrnuje nejen dokončení fasády celé budovy, ale i re-
konstrukci největšího prostoru uvnitř radnice – zase-
dacího sálu. Deset milionů je rezervováno na výmě-
nu oken v Domě zvláštního určení v Palackého ulici
a rekordních 64 milionů půjde do školních budov.

Sportoviště a prostory pro volnočasové aktivity le-
tos dostanou injekci 59 milionů, v této částce je plá-
novaná rekonstrukce střechy bazénu za 35 milionů
nebo dokončení hřiště v Sokolí ulici za 18 milionů.
Na projektovou přípravu budoucích investic je v roz-
počtu vyčleněno 20 milionů korun. 

Nejdůležitější je nemocnice
Pravděpodobně nejočekávanější investiční akcí letoš-
ního roku je stavba pavilonu intenzivní medicíny
v areálu nemocnice za 150,5 milionu korun. Po dvou
letech příprav a čekání na dotační peníze zastupitelé
schválili, že tolik potřebný pavilon město vybuduje
i bez využití dotace ze státního rozpočtu. Jablonecká
nemocnice patří mezi nejlepší v kraji jak v odborné
péči, tak v oblasti hospodaření. 

V novém pětipodlažním pavilonu budou umístěna
oddělení ARO a JIP s celkovou kapacitou 18 lůžek
včetně zázemí. V posledním patře se počítá s kance-
lářemi, zasedací místností a inspekčními pokoji pri-
mářů. Právě kvůli nízké kapacitě lůžek na oddělení
JIP dochází v současné době k odkládání operací.
Nové prostory jsou potřeba a vybudovat nový pavilon
v areálu je nejekonomičtější a z hlediska provozu
nejvhodnější řešení. Kromě toho nový pavilon umož-
ní rozšíření odborných pracovišť do prostor, kde nyní
sídlí vedení nemocnice a administrativa. Společný
objekt JIP a ARO bude komfortní nejen pro pacienty,
ale významně usnadní práci i lékařům a zdravotnic-
kému personálu. V současné době je již uzavřena
smlouva s vítězným uchazečem, kterým se stala sta-
vební společnost Metrostav. Stavební práce budou za-
hájeny na jaře letošního roku. Hotovo by mělo být za
17 měsíců. 

(mh)

Příjmová a výdajová část rozpočtu
PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU

Daňové příjmy 696 146 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 fyzických
osob ze závislé činnosti. Při sestavování návrhu roz-
počtu na rok 2018 jsme vycházeli z predikce Minis-
terstva financí ČR a ze skutečnosti roku 2016 a 2017.
Od r. 2018 dochází k následujícím změnám rozpočto-
vého určení daní: navýšení podílu z celostátního hru-
bého výnosu DPH z 21,4 % na 23,58 % a navyšuje se
kritérium počtu žáků navštěvujících školu zřizovanou
obcí ze 7 % na 9 %. Meziroční navýšení daní alokova-
ných ze státního rozpočtu oproti skutečnosti roku 2017
činí 52 270 tis. Kč, tj. 9 %, z toho 34 000 tis. Kč díky no-
vele rozpočtového určení daní, tj. 6 % a 18 270 tis. Kč
vlivem růstu ekonomiky, tj. 3 %.

Nedaňové příjmy 116 145 tis. Kč
Mezi nedaňové příjmy patří např. ty za likvidaci ko-
munálního odpadu, příspěvky od firmy EKOKOM na
tříděný odpad, příjmy z bytového a nebytového hos-
podářství – nájemné a služby, dále pak příjmy z pro-
nájmů pozemků, úroků a dividend, splátky půjček
z Fondu na zlepšení úrovně bydlení.

Kapitálové příjmy 17 000 tis. Kč
Zde jsou zahrnuty příjmy z prodeje nemovitého ma-
jetku města, tj. pozemky, budovy a byty. 

Transfery 85 086 tis. Kč
Transfery lze rozdělit do dvou typů, a to neinvestiční,
neboli dotace na provoz, a investiční, neboli dotace
investiční. Neinvestiční transfery jsou určeny k vy-
užití v běžných výdajích a je to zejména dotace na vý-
kon státní správy (tzv. globální), dotace a veřejně pro-

spěšné práce, na činnost oddělení sociálně právní o-
chrany dětí. Investiční transfery v rozpočtu roku 2018
jsou plánovány ve výši 9 195 tis. Kč.

Financování 280 689 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 2018 zahrnut
i zůstatek prostředků k 31. 12. 2017 ve výši 118 191
tis. Kč, z toho zůstatek na účtech města včetně fondů
ve výši 43 252 tis. Kč a ve správě aktiv činil zůstatek
prostředků 74 939 tis. Kč. Část prostředků tvoří i pře-
chod financování z roku 2017 do roku 2018, a to
70 127 tis. Kč. 

Ve druhé skupině financování jsou přijaté půjčené
prostředky. Pro rok 2018 plánujeme do hospodaření
zapojit revolvingový úvěr vysoutěžený v roce 2016.
Je zde obsažena i zápůjčka finančních prostředků
od Nadace nemocnice v Jablonci nad Nisou ve výši
12 500 tis. Kč. 

VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU
Běžné výdaje 786 261 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
1 500 tis. Kč a rezervu na krizové situace ve výši
250 tis. Kč a rezervu na opravy památek ve výši
800 tis. Kč. 

Pro fond na zlepšení úrovně bydlení je vázáno
14 799 tis. Kč, z toho 2 000 tis. Kč na půjčky vlastní-
kům bytů a domů. V běžných výdajích je obsažen
přechod financování z roku 2017 do roku 2018 v část-
ce 28 451 tis. Kč.

* mateřské a základní školy, Základní umělecká škola
Jablonec nad Nisou, p. o., Dům dětí a mládeže Vikýř Jab-
lonec 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 367 705 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 na-
př. tyto investiční akce: ulice Arbesova (splašková ka-
nalizace), ulice Na Šumavě (rekonstrukce), odkanali-
zování lokality nám. B. Němcové, ul. Na Palouku
(splašková kanalizace), LIAZ (sjezd), ulice Vrkosla-
vická, výstup Pod Baštou, ulice Kamenná (rekon-
strukce), most Lidická, v oblasti staveb města – DPS
Palackého (zateplení vč. výměny oken a dveří), MŠ
Nová Pasířská (rekonstrukce), nízkoprahové centrum
(rozšíření Kruháče), ZŠ Šumava (zateplení II. etapa),
ZŠ Liberecká (družina), nemocnice (pavilon inten-
zivní medicíny), v oblasti přípravy investic – ulice Čs.
armády, dopravní terminál, MŠ Montessori, ZŠ
Kokonín, v oblasti volného času – hřiště v ulici Sokolí,
bazén (rekonstrukce střechy, topení).

Dále je zde obsažen i přechod financování z roku 2017
do roku 2018, kdy došlo k navýšení výdajů roku 2018
o částku neprofinancovaných akcí roku 2017, a to ve
výši 41 676 tis. Kč.

Financování 41 100 tis. Kč
Do této položky je zahrnuto splácení jistin úvěrů při-
jatých v minulých letech. Splátky jistin dlouhodobých
úvěrů činí dle splátkových kalendářů 25 000 tis. Kč
a splátky energetických opatření EPC 3 600 tis. Kč.
Součástí této položky je i zápůjčka finančních pro-
středků od Nadace nemocnice v Jablonci nad Nisou
ve výši 12 500 tis. Kč, resp. vložení těchto prostředků
do správy aktiv za účelem zhodnocení finančních
prostředků.

Foto Radka BaloghováFoto Petr Vitvar
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jablonecký měsíčník březen 2018

Jmenovité akce 2018
Doprava, infrastruktura 83 998 tis. Kč
• ul. Blanická – kanalizace
• cyklotrasa Odra – Nisa
• ul. Arbesova – splašková kanalizace 
• ul. Na Šumavě – rekonstrukce 
• odkanalizování nám. B. Němcové – I. etapa 
• ul. Prosečská – přechody 
• ul. Nový svět 
• ul. Na Palouku – splašková kanalizace 
• ul. Pod Baštou – oprava zdi 
• LIAZ – sjezd (IS průmyslové zóny) 
• ul. Smrková 
• ul. U Lesa 
• ul. Vrkoslavická 
• výstup Pod Baštou 
• ul. Kamenná 
• komunikace – Za Hrází 
• chodník – Na Roli 
• lávka k propojení ul. Na Můstku a U Nisy 
• most Lidická 
• propojení ul. Mládí a Palackého 
• vodovodní řad ul. F. L. Čelakovského 
• podzemní kontejnery a sběr bioodpadu 
• kompostéry pro občany 
Stavby města 184 938 tis. Kč 
• památník Kokonín 
• radnice – hromosvod 
• radnice – statické zajištění věže 
• radnice – východní a jižní fasáda 
• radnice – severní fasáda 
• radnice – repase oken VIII.etapa 
• radnice – rekonstrukce zasedací místnosti 202 
• DPS Palackého 
• MŠ Dolní – vzduchotechnika 
• MŠ J. Hory – vzduchotechnika 
• MŠ Mechová – vzduchotechnika 
• MŠ Nová Pasířská 
• nízkoprahové centrum 
• památník Tyršovy sady 
• ZŠ Na Šumavě – zateplení II. etapa 
• ZŠ Liberecká 
• ZŠ Mozartova 
• ZŠ Mozartova – bezbariérové WC 
• ZŠ Liberecká – družina 
• MŠ Dolní – navýšení kapacity 
• Na Úbočí 21 – rekonstrukce bezbariérový byt 
• SUPŠ – rekonstrukce výměníkové stanice 
• nemocnice – pavilon intenzivní medicíny 
Příprava investic–projektové dokumentace 20 617 tis. Kč 
• Sluneční lázně 
• ul. Lesní 
• cyklopruhy Palackého 
• ul. V Aleji 
• cyklotrasa Odra – Nisa – II. etapa 
• Čs. armády 
• chodník Na Hutích 
• chodník Hřbitovní 
• vodoteč Maxe Švabinského 
• revitalizace sídliště Šumava 
• ul. V Úvoze 
• ul. Horní 
• dešťová kanalizace centrum 
• dešťová kanalizace Budovatelů – Soukenná 
• dešťová kanalizace Smetanova 
• odkanalizování Kokonín 
• ul. Pobřežní – parkoviště 
• ul. U Pískovny, Hřebenová 
• OK Mlýnská 
• vnitroblok Anenská 
• dopravní terminál 
• ul. V. Vančury – kanalizace 
• lesopark Kokonín 
• ul. U Přehrady – Jablotron 
• IS Osada Sever 
• ul. Průběžná – přeložka 
• požární zbrojnice 
• MŠ Montessori 
• MŠ J. Hory – zateplení II. etapa 
• MŠ Slunečná 
• revitalizace Horní nám. – kašny 
• revitalizace koryta Nisy 
• revitalizace Prosčských rybníků 
• památník lesopark Kokonín 
• památník sv. Vavřinec 
• spolkový dům 
• ul. Hluboká – parkoviště 
• ul. Vodní – parkoviště 
• Střelnice – JUDO aréna 
• Střelnice – vrhy, hody 
• pěší propojení sídlišť se zastávkami 
• podzemní parkoviště Horní nám. 
• propojení ul. Budovatelů – Poštovní 
• přístupová komunikace Polní – Stavbařů 
• Novoveská nádrž 
• ZŠ Na Šumavě – infrastruktura 
• ZŠ Kokonín 
• ZŠ Mozartova – zateplení tělocvičny 
• ZŠ Pasířská 
• skalní masiv – II. etapa 
• vodovod Prosečská 200 
• vodoteč Dolina 
Sportoviště a volnočasové aktivity 59 794 tis. Kč 
• úpravy okolí přehrady 
• ul. Sokolí – sportovní areál 
• bazén – rekonstrukce střechy 
• bazén – rekonstrukce topení 
• sportovní hřiště – Proseč 
• dětské hřiště – Za Hrází 
• dětské hřiště – Táboritská 
• Projektové dokumentace a studie 1 901 tis. Kč 
Celkem 351 248 tis. Kč

Přehled příjmů v roce 2018
DAŇOVÉ PŘÍJMY
Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 148 000 tis. Kč
Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 3 000 tis. Kč
Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 12 000 tis. Kč
Daň z příjmů právnických osob 135 000 tis. Kč
Daň z příjmů právnických osob za obce 15 000 tis. Kč
Daň z přidané hodnoty 312 000 tis. Kč
Daň z nemovitých věcí 20 000 tis. Kč
Správní poplatky 12 006 tis. Kč
Poplatek ze psů 1 400 tis. Kč
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 90 tis. Kč
Poplatek za užívání veřejného prostranství 1 700 tis. Kč
Poplatek z ubytovací kapacity 350 tis. Kč
Příjmy z loterií 35 000 tis. Kč
Ostatní 600 tis. Kč
Součet 696 146 tis. Kč

NEDAŇOVÉ A KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
Poskytování služeb 56 569 tis. Kč
Pronájem pozemků a nemovitostí 33 173 tis. Kč
Prodej bytů a objektů 14 000 tis. Kč
Prodej pozemků 3 000 tis. Kč
Ostatní 26 403 tis. Kč
Součet 133 145 tis. Kč

TRANSFERY 85 086 tis. Kč

Přehled výdajů v roce 2018
VYBRANÉ POLOŽKY PROVOZNÍ ČÁSTI ROZPOČTU

Kancelář primátora
Jablonecký měsíčník 2 291 tis. Kč
Požární ochrana 1 489 tis. Kč
Rezerva – krizové situace 250 tis. Kč

Kancelář tajemníka
Místní správa 187 213 tis. Kč

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Komunitní plánování 140 tis. Kč
Pro-rodinná politika 326 tis. Kč

Odbor humanitní
Kultura 3 262 tis. Kč
Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání 388 tis. Kč
Ostatní záležitosti vzdělávání 260 tis. Kč
Sociálně právní ochrana dětí 140 tis. Kč

Odbor ekonomiky
Daň z příjmů právnických osob za obec 15 000 tis. Kč
Daň z přidané hodnoty 312 000 tis. Kč
Splátky úvěrů, úroků a EPC 31 165 tis. Kč
Fond na zlepšení úrovně bydlení 7 000 tis. Kč
Rezerva města 10 000 tis. Kč
Rezerva – spolufinancování 1 500 tis. Kč
Rezerva na opravy památek 800 tis. Kč
Rezerva – opravy 25 000 tis. Kč

Odbor správy majetku
Pojištění majetku 921 tis. Kč
Opravy bytového fondu 7 576 tis. Kč
Opravy MŠ a ZŠ 15 622 tis. Kč
Opravy mimoškolních zařízení 637 tis. Kč
Opravy kulturních zařízení 2 377 tis. Kč
Veřejná silniční doprava 35 360 tis. Kč
Provoz tramvaje 10 950 tis. Kč
Oprava komunikací a chodníků 22 362 tis. Kč
Údržba hřišť, koupališť, přehrady 385 tis. Kč
Údržba sportovních zařízení 41 917 tis. Kč
Údržba hřbitovů 2 178 tis. Kč
Očkování psů + útulky 

+ koše na psí exkrementy + deratizace 2 314 tis. Kč
Svoz odpadů (komunální, 

velkoobjemový, nebezpečný) 45 385 tis. Kč
Údržba veřejné zeleně 21 668 tis. Kč
Úklid města, černé skládky, úklid okolí přehrady 528 tis. Kč
Hřiště, pískoviště (opravy, údržba, nové prvky) 6 633 tis. Kč
Domy zvláštního určení 2 223 tis. Kč

Odbor územního a hospodářského rozvoje
Územní plánování 2 100 tis. Kč
Program MPZ (dotace) 2 175 tis. Kč
Program TI (dotace) 2 175 tis. Kč
Digitalizace archivu 1 702 tis. Kč

Odbor stavební a životního prostředí
Údržba památných stromů a krajinných prvků 132 tis. Kč
Ošetření významných stromů 68 tis. Kč
Výkon rozhodnutí 160 tis. Kč

Městská policie
Bezpečnost a veřejný pořádek 33 895 tis. Kč
Prevence kriminality 70 tis. Kč
Dětské dopravní hřiště 126 tis. Kč

DOTACE A PŘÍSPĚVKY MĚSTSKÝM ORGANIZACÍM
Základní školy, p. o. 35 024 tis. Kč
Mateřské školy, p. o. 18 741 tis. Kč
Mateřská škola speciální, p. o. 2 169 tis. Kč
Základní umělecká škola, p. o. 852 tis. Kč
Dům dětí a mládeže Vikýř, p. o. 1 018 tis. Kč
Městská knihovna Jablonec nad Nisou, p. o. 8 962 tis. Kč
Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o. 500 tis. Kč
Centrum sociálních služeb 

Jablonec nad Nisou, p. o. 18 848 tis. Kč
Městské divadlo Jablonec nad Nisou, o. p. s. 10 726 tis. Kč
Jablonecké kulturní a informační centrum 

Jablonec nad Nisou, o. p. s. 12 249 tis. Kč
Eurocentrum Jablonec nad Nisou, s. r. o. 14 102 tis. Kč
Sport Jablonec nad Nisou, s. r. o. 25 436 tis. Kč
Technické služby Jablonec nad Nisou, s. r. o. 85 805 tis. Kč

DOTACE NA ROK 2018
Sportovní oblast 8 100 tis. Kč
Kulturní oblast 3 590 tis. Kč
Humanitní a sociální péče vč. soc. služeb 

dle zák. č. 108/2006 Sb. 7 839 tis. Kč
Výchova a vzdělávání 200 tis. Kč

Příspěvky, dotace, dary
Technická univerzita Liberec 100 tis. Kč
Spolek rodičů a přátel školy při ZUŠ 150 tis. Kč
TJ LIAZ 800 tis. Kč
Okresní hospodářská komora Jablonec n. N. 80 tis. Kč
Sundisk 355 tis. Kč

Členské příspěvky na rok 2018
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
Sdruž. cest. ruchu Liber. kraje 1 tis. Kč

PŘÍSPĚVEK MĚSTA V ROCE 2018
1 den pobytu jednoho dítěte v MŠ 54,78 Kč
1 den pobytu jednoho dítěte v MŠ speciální 70,79 Kč
1 den pobytu jednoho žáka v ZŠ 49,70 Kč
1 den pobytu jednoho žáka v ZUŠ 2,52 Kč
1 den pobytu jednoho žáka v DDM Vikýř 3,73 Kč
1 den a jednoho uživatele 

terénní pečovatelské služby CSS, p. o. 110,45 Kč
1 návštěvník knihovny 86,10 Kč
1 návštěvník divadla 148,50 Kč
1 návštěvník kostela sv. Anny 91,07 Kč
1 návštěvník Domu Jany a Josefa V. Scheybalových 92,63 Kč
1 návštěvník kina 57,40 Kč
1 vstupenka na kulturní a společenskou 

akci Eurocentra 76,60 Kč
1 hodina sportování na 1 kurtu 

v Městské sportovní hale 81,70 Kč
1 hodina sportujícího občana na Zimním stadionu 44,00 Kč
1 přepravený občan v MHD 8,93 Kč
1 přepravený občan tramvají 10,64 Kč
1 vstupenka do bazénu 35,70 Kč
1 m2 hrobového místa za rok 46,71 Kč
1 výtisk Jabloneckého měsíčníku (náklad 21 450 ks) 9,71 Kč

VYBRANÉ VÝDAJE TECHNICKÝCH SLUŽEB
Údržba a opravy komunikací za rok 24 622 tis. Kč
Zimní údržba za rok 21 480 tis. Kč
Čištění města za rok 9 433 tis. Kč
Provoz veřejného osvětlení 16 890 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 528 tis. Kč
Smluvní údržba městské zeleně 11 117 tis. Kč
Údržba psích košů 1 044 tis. Kč
Vývoz košů na komunální odpad 3 315 tis. Kč


