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Rozpočet města na rok 2019
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www.mestojablonec.cz, mujablonec@mestojablonec.cz 

Při jeho přípravě je nutné stanovit hledis-
ka, která budou rozhodující pro zvolení
fiskální politiky. Při sestavování rozpočtu
města na rok 2019 jsme se rozhodli vychá-
zet primárně z požadavku zachovat trend
navyšování investic, zvláště v porovnání
s lety 2016 a 2017, a udržet směry nazna-
čené ve střednědobém výhledu rozpočtu
města. Dalším důležitým východiskem
tvorby rozpočtu bylo nezvýšit zadlužení
města a maximální snaha o využití do-
stupných zdrojů financování. Zde mám na
mysli získávání dotací ať již krajských,
státních či dotací evropských. Cílem naší
snahy bylo sestavit rozpočet tak, abychom
mohli nejen dostát již uzavřeným smluv-
ním závazkům a dokončit projekty započa-
té v minulosti, ale vytvořili i zdroje nutné
k dosažení vlastních priorit a uskutečnění
projektů, které jsme si předsevzali, a to za
předpokladu udržení stabilizace hospoda-
ření města.

Čtyři témata
Tvorba rozpočtu byla z mého pohledu pod-
míněna čtyřmi okruhy problémů, se který-
mi se musíme vyrovnat a které bych vám
rád představil.

V prvé řadě se jedná o nárůst mandator-
ních výdajů. Jsou to výdaje, které musí být
do rozpočtu zařazeny. 

V našem případě se jedná o nárůst výda-
jů na autobusovou městskou hromadnou
dopravu. Aby mohla být zachována ve stej-
ném rozsahu a kvalitě i po 26. 1. 2019, bu-
dou výdaje města s tím spojené vyšší o 26
milionů korun.

Řádově o miliony se navýší naše spoluú-
čast na provoz tramvajové linky č. 11 do
Liberce.

Nárůst cen energií si vyžádá dalších
16 milionů korun. Jedná se o elektřinu
a plyn, které jsou zapotřebí k provozu škol,
školek, kulturních a sportovních zařízení
a i k chodu úřadu.

Dalším výdajem, s jehož navýšením mu-
síme počítat, je úhrada vyšších nákladů
souvisejících s likvidací komunálního od-
padu, zvláště toho tříděného tak, aby dopa-
dy na zvýšení ceny nenesli jablonečtí ob-
čané.

Dále došlo k zvýšení zákonem stanovené
výše minimální mzdy a s tím vždy dojde
k nárůstu mzdových nákladů obecně.
Proto vzrostou i rozpočtové položky na
mzdy.

V tuto chvíli již víme, že průběh letošní
zimy si vyžádá zvýšené náklady na zimní
údržbu a následně zvýšené náklady na
opravy komunikací.

Druhým aspektem je obrovský dluh na
údržbě městského majetku související
s chátrajícími objekty, zejména sportovišti,
a špatným stavem obecního bytového fon-
du. Bylo nezbytně nutné navýšit položky
na jeho opravy a rekonstrukce. Na opravy
bytů je v rozpočtu vyčleněna částka 10 mil.
Kč, ze kterou chceme opravit 20 bytových
jednotek v centru města a okolí. Tyto byty
byly dlouhodobě neobsazené, některé až
10 let, a jsou ve špatném technickém stavu.

Třetím okruhem výdajů, které jsme
museli mít na mysli, je financování již pro-
bíhajících projektů. Především zmíním
stavbu pavilonu intenzivní medicíny, tedy
projekt za 150 milionů korun, při jehož
stavbě bohužel dochází k navyšování ná-
kladů. Dalšími velkými rozběhnutými
a naplánovanými investicemi jsou stavby
splaškové a dešťové kanalizace. Výstavba
dešťové kanalizace úzce souvisí s plánova-
ným prodloužením tramvajové trati a vý-
stavbou dopravního terminálu v Kamenné
ulici.

Na závěr je to okruh čtvrtý, kterým se
dostáváme k projektům, které nebyly dlou-
hodobě řešeny, nebo odkládány. Především
bych jmenoval nutnost navýšení kapacit
mateřských školek. Nejprve přijde na řadu
výstavba školky v Arbesově ulici a násled-
ně rozvoj Mateřské školky U Přehrady.

Vidíme před sebou spoustu příležitostí
k realizaci systémových změn, které by
měly vést k úsporám a zvýšení efektivity
činností. 

Pro začátek se budeme věnovat odpado-
vému hospodářství, související vyhlášce
a plánu zimní údržby pro následující zim-
ní období a budeme zde hledat rezervy. 

To ale není a nebude jediný směr, kte-
rým se vydáme. Již jsme provedli systémo-
vé změny v rámci vytváření vazeb mezi
odbory magistrátu. Například jsme se již
věnovali nastavení spolupráce a přesnější-
mu rozdělení činností odboru technického
(zajišťujícího správu majetku) a odboru
územního a hospodářského rozvoje. Je
třeba, aby oba odbory blízce spolupracova-
ly, domlouvaly se na připravovaných zá-
měrech a vzájemně koordinovaly veškeré
plánované akce (i vůči správcům a vlastní-
kům inženýrských sítí, jako je SČVK, SVS,
ČEZ a další). 

Zároveň se snažíme o co nejrychlejší za-
hájení jmenovitých akcí rozpočtu tak, aby-
chom včas vypsali výběrová řízení a v rám-
ci soutěže dosáhli na co nejlepší ceny. 

Štěpán Matek, 
náměstek primátora pro ekonomiku

Náměstek primátora 
pro ekonomiku Štěpán Matek 

s radní města Jarmilou Valešovou 
diskutují nad podobou přílohy 

Jabloneckého měsíčníku. 
Foto Jiří Endler

Je nutné stanovit hlediska, která budou
rozhodující pro zvolení fiskální politiky

Poprvé se pouštím do komentování přípravy rozpočtu města jako náměstek pro
ekonomiku a správu majetku. Příprava rozpočtu města na rok 2019 započala již
v polovině roku 2018. Z této skutečnosti plyne, že jsem se do jeho tvorby měl
možnost zapojit až v průběhu procesu. Přesto jsem měl příležitost jeho tvorbu
v mnohém ovlivnit a nastavit směr pro další roky.
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PŘÍJMY
Daňové 742 766 tis. Kč
Nedaňové 116 598 tis. Kč
Kapitálové 7 000 tis. Kč
Transfery 123 500 tis. Kč
Financování 270 692 tis. Kč
Celkem 1 260 556 tis. Kč

VÝDAJE
Běžné 825 982 tis. Kč
Kapitálové 389 174 tis. Kč
Financování 45 400 tis. Kč
Celkem 1 260 556 tis. Kč
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PŘÍJMY VÝDAJE

■ Struktura rozpočtu města

Do rozvoje půjde přes tři sta milionů
Rozpočet pro rok 2019 pamatuje na rozvoj města
částkou 390 milionů korun. To je o osm milionů
méně než loni. Největší položkou je dostavba pa-
vilonu intenzivní medicíny, jež se rovná téměř 134
milionům korun. Hned další v řadě jsou investice
do výstavby kanalizací a rekonstrukcí školských
objektů. 

Dešťová kanalizace v hlavní roli
Nejzásadnější stavbou v této oblasti je dokončení
splaškové kanalizace v ulici U Zahradnictví a Na Pa-
louku. Lokalita je v ochranném pásmu Vratislavické
kyselky, proto si tu majitelé domů nemohou pořizo-
vat malé domácí čistírny odpadních vod. Plánovaná
investice činí 10, 6 mil. korun. Více jak 13 mil. Kč bu-
de stát první etapa dešťové kanalizace pro části ulic
Poštovní, Budovatelů, Liberecká, Průmyslová, Gen.
Mrázka, která bude odvádět vody do retenční nádrže
v ulici Budovatelů. Projekt je náročný na finance i ko-
ordinaci staveb všech správců sítí a prodloužení
tramvajové trati k budoucímu terminálu. 

Rozpočet pamatuje také na zřízení přechodů pro
chodce (ul. Prosečská, 1 mil. Kč), na rekonstrukci
mostu a komunikace v ul. Poštovní (5,5 mil. Kč) nebo
na úpravu koryta Vydřího potoka a jeho okolí na
Dolině (2,1 mil. Kč).

Výstavba a oprava městských budov
Bezkonkurenčně největší městskou investicí je do-
stavba pavilonu intenzivní medicíny rovnající se
135,8 mil. Kč. Velkou pozornost i letos mají rekon-
strukce školských objektů, a to v rozsahu 58 milionů
korun. Největší je dokončení přestavby pavilonu
školníka MŠ Nová Pasířská na jednu novou třídu
včetně propojovacího krčku, odkanalizování areálu,
opravy komunikací atd. za necelých 25 mil. korun.
Stavba začala loni a město na ni získalo dotaci z IPRÚ
stejně jako v případě dalších dvou škol – ZŠ Janáč-
kova (venkovní didaktická učebna s altánem – 6 mil.
Kč) a ZŠ Rychnovská v Kokoníně (přístavba s novým
šatnami, sociálním zařízením a dílnami, nová jazy-
ková učebna, revitalizace zahrady – 12 mil. Kč). Vý-

znamnou položkou je také dokončení loni započaté
rekonstrukce DPS Palackého. Na projekt zateplení
objektu včetně odstranění azbestu, výměny oken,
dveří a balkonových zábradlí za téměř 25 milionu
získalo město dotaci z OPŽP. 

Důležitá je příprava
I když letošní stavební činnost je bohatá, nesmí město
zapomínat na přípravu investic nových. Na tu vyčleni-
lo téměř 30 milionů korun, z nichž nejvíce prostředků
– 11,2 milionu – poplyne na přípravu dokumentace
dopravního terminálu v ulici Kamenné. Připravovat se
bude také např. rozvoj průmyslových zón (LIAZ), re-
konstrukce další části ul. Lesní, stavba OK Mlýnská
nebo revitalizace Horního náměstí, které by na zákla-
dě architektonické soutěže získalo novou podobu. 

V hledáčku možného rozvoje je další mateřská ško-
la, tentokrát MŠ U Přehrady, propojení ZUŠ a Vikýře,
okolí přehrady, postupná obnova bývalých městských
lázní a Kantorovy vily, ale i revitalizace sídliště Šu-
mava či parkovišť ve Mšeně. (jn)

Příjmová a výdajová část rozpočtu
PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU

Daňové příjmy 742 766 tis. Kč
Mezi rozhodující příjmy rozpočtů všech měst a obcí
patří daňové příjmy. Zahrnují daně, které města do-
stávají ze státního rozpočtu podle zákona č. 243/2000
Sb., o rozpočtovém určení daní, dále správní a místní
poplatky a příjmy z hazardních her podle zákona č.
187/2016 Sb., o dani z hazardních her. Nejvyšší příjem
předpokládáme z DPH a z daní z příjmů právnických
osob a fyzických osob ze závislé činnosti. Při sestavo-
vání návrhu rozpočtu na rok 2019 jsme vycházeli
z predikce Ministerstva financí ČR a ze skutečnosti
roku 2017 a 2018. Daně ze státního rozpočtu plánuje-
me oproti skutečnosti roku 2018 vyšší o 40 mil. Kč.

Nedaňové příjmy 116 598 tis. Kč
Mezi nedaňové příjmy patří příjmy např. za likvidaci
komunálního odpadu, příspěvky od firmy EKOKOM
na tříděný odpad, příjmy z bytového a nebytového
hospodářství – nájemné a služby, dále pak příjmy
z pronájmů pozemků, úroků a dividend, splátky půj-
ček z Fondu na zlepšení úrovně bydlení.

Kapitálové příjmy 7 000 tis. Kč
Zde jsou zahrnuty příjmy z prodeje nemovitého ma-
jetku města, tj. pozemky a budovy. 

Transfery 123 500 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 2019 jsou ve výši 46 369 tis.
Kč a týkají se investičních akcí odboru hospodářské-
ho a územního rozvoje, konkrétně na nízkoprahové
centrum Kruháč 11 111 tis. Kč, na zateplení DPS

Palackého 4 919 tis. Kč, na modernizaci ZŠ Liberecká
13 133 tis. Kč, na rekonstrukci MŠ Nová Pasířská
16 818 tis. Kč a cyklotrasu k akci Kolem kolem Jize-
rek 388 tis. Kč.

Financování 270 692 tis. Kč
Zde jsou zahrnuty prostředky na účtech města
a v portfoliu k 31. 12. 2018. Zůstatek na účtech města
včetně fondů byl ve výši 109 276 tis. Kč a ve správě ak-
tiv činil zůstatek prostředků 161 416 tis. Kč. 

VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU
Běžné výdaje 825 982 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
20 000 tis. Kč, rezervu na opravy ve výši 35 000 tis. Kč,

rezervu na financování dotačních projektů ve výši
1 500 tis. Kč a rezervu na krizové situace ve výši 250
tis. Kč, rezervu na opravy památek ve výši 1 000 tis.
a rezervu na participaci ve výši 1 000 tis. Kč. Pro fond
na zlepšení úrovně bydlení je vázáno 21 681 tis. Kč,
z toho 10 000 na opravy bytového fondu a 2 000 tis. Kč
na půjčky vlastníkům bytů a domů. 

* 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 389 174 tis. Kč
Zde jsou prostředky na investiční záměry města. Pro
tento rok jsou plánovány např. tyto investiční akce:
v oblasti dopravy a infrastruktury – ulice Na Palouku
(splašková kanalizace), výstup Pod Baštou, ulice Hřbi-
tovní (chodník a parkovací stání), rekonstrukce mostu
a komunikace ul. Poštovní, dešťová kanalizace centrum,
odkanalizování nám. B. Němcové, rekonstrukce vodo-
vodu v ul. F. L. Čelakovského, v oblasti staveb města – za-
teplení DPS Palackého (pokračování akce z r. 2018), ZŠ
Pasířská (modernizace učeben), MŠ Nová Pasířská
(dokončení akce z r. 2018), ZŠ Liberecká (moderni-
zace učeben), Nemocnice (Pavilon intenzivní medicí-
ny), v oblasti přípravy investic – dopravní terminál,
Anenské náměstí, ul. Poštovní a okolí, Dolní náměstí. 

Financování 45 400 tis. Kč
Do této položky je zahrnuto splácení jistin úvěrů při-
jatých v minulých letech. Splátky jistin dlouhodobých
úvěrů činí dle splátkových kalendářů 41 700 tis. Kč
a splátky energetických opatření EPC 3 700 tis. Kč.

(rv)

Ilustrační foto Jiří Endler
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Víte, že se město Jablonec stará o majetek
v hodnotě přes 5,6 miliardy korun?
Jen místních a účelových komunikací je 284 km;
chodníků 143 km, z toho podléhající zimní údrž-
bě 62 km; 61 je mostů a lávek a dopravního zna-
čení přes 6 000 kusů; parkovacích stání má město
630 míst. Dále se město stará o 88 sportovišť, z to-
ho je 39 dětských hřišť; o 6 287 světel na veřejném
osvětlení s rozlohou 32 km2 spravovaného území
veřejného osvětlení. Taktéž údržbu u stanovišť na
separovaný odpad zajišťuje město. Kontejnerů na
separovaný odpad je 903 na 259 stanovištích.

S prostředky na údržbu rozsáhlého majetku města je
nutné počítat v rozpočtu. Na zimní údržbu je vyčle-
něno 21 milionů Kč, na úklid města 9 milionů Kč, na
veřejnou zeleň 20 milionů Kč, na opravy 64 milionů
Kč a ještě je možné využít rezervu na opravy. Ta je
v letošním rozpočtu ve výši 35 milionů Kč.

A za co všechno ještě město utrácí? Za činnost úřa-
du a městské policie, přispívá na činnost základních
a mateřských škol, Základní umělecké školy, Domu
dětí a mládeže Vikýř, Městské knihovny, Městského
divadla, Eurocentra, Sportu, Centra sociálních služeb
a Jabloneckého kulturního a informačního centra.
Město a jeho organizace zaměstnávají neuvěřitelných
2 284 lidí, např. jen v nemocnici pracuje 827 zaměst-
nanců. Pro městské organizace je v rozpočtu počítá-
no s částkou 166 milionů Kč. 

Do mateřských škol chodí 1 644 dětí, do základních
škol 3 899 žáků. Ve školních jídelnách se stravuje
5 130 dětí a žáků a 690 dospělých strávníků. 

Na školství město každoročně vynakládá nemalé
finanční prostředky, pro r. 2019 se bude jednat o více
než 143 milionů Kč. Prostředky jsou určeny pro zá-
kladní a mateřské školy jako příspěvky na provoz,

dále i na opravy školských zařízení a taktéž na re-
konstrukce. V letošním rozpočtu je počítáno s moder-
nizací učeben v ZŠ Liberecká, v ZŠ Kokonín se bude
upravovat zahrada u ZŠ Janáčkova a k objektu ZŠ
Rychnovská bude postavena přístavba s novými šat-
nami, sociálním zařízením a dílnami a v ZŠ Pasířská
dojde k modernizaci učeben fyziky a chemie.

Co nám radost nedělá, je navýšení energií, zejmé-
na elektrické energie vzešlé z elektronické aukce. Pro
vaši představu např. elektrická energie pro veřejné
osvětlení město ročně vyšla přibližně na 6 milionů Kč,
navýšení pro letošní rok je o 105 % a v rozpočtu musí-
me počítat s částkou téměř 13 milionů Kč. Na energie
jsme vloni vynaložili téměř 27 milionů Kč a v letoš-
ním rozpočtu je to již 42 milionů Kč. I s těmito nega-
tivními fakty se musíme v rozpočtu vypořádat.

Co v návrhu rozpočtu není, ale bude nutné do roz-
počtu zakomponovat, je navýšení ceny za provoz
městské hromadné dopravy. Na MHD je nyní v roz-

počtu částka stejná jako byla v rozpočtu r. 2018.
Balancování rozpočtu bylo uzavřeno 15. 1. 2019 a ce-
na za provoz MHD byla dojednána až koncem ledna
letošního roku. V řeči čísel se jedná o navýšení o více
než 26 milionů Kč ke stávajícím 34 milionům Kč.
Budeme to řešit v prvních rozpočtových opatřeních,
která budou předložena zastupitelstvu na jaře.

Další každoroční neznámou položkou je částka za
zimní údržbu. V rozpočtu máme vyčleněno 21 mil.
Kč. Bude to stačit? V lednu se vždy doplácí prosinec,
tak jen tímto faktem se nám prostředky na zimní údr-
žbu snížily o 5 milionů Kč. Letos byl opět vyhlášen
kalamitní stav, sněhu je na rozdíl od blízkého Liberce
na rozdávání. Již máme vyčísleny náklady za leden,
a to na částku 13 milionů Kč. A zima ještě nekončí.
Ještě musíme počítat i se začátkem zimy příští, na
kterou nám většinou postačovaly 2–3 miliony Kč.
Kolik bylo hrazeno za zimní údržbu od r. 2014 do
r. 2018 ukazuje následující graf.

Při sestavování rozpočtu si klademe spoustu podob-
ných otázek, zamýšlíme se nad všemi příjmovými i vý-
dajovými položkami. Již nyní víme, že rozpočet ne-
bude dogma, bude se muset upravit v závislosti na
nových smluvních vztazích. Proto zákon č. 250/2000 Sb.
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů umož-
ňuje provádět v průběhu roku rozpočtová opatření.

V lednovém měsíčníku byla zmínka o výši rozpočtu
v roce 1919 a jednalo se o částku 1 285 000 K, což by-
lo o 223 900 K více než v roce 1918. A jak jsme na tom
letos? Objem rozpočtu čítá 1 260 556 000 Kč, oproti
rozpočtu roku 2018 je to více o 65 490 000 Kč. Z mi-
lionového rozpočtu v roce 1919 jsme o 100 let dál na
miliardě. Zajímavá skutečnost.

Renata Vítová

Nechali jsme si posoudit hospodaření našeho měs-
ta nezávislým odborníkem Luďkem Tesařem, spe-
cialistou na hospodaření samospráv. Z analýzy
vybíráme následující teze:

Jablonec za posledních 8 let hospodařil souvisle v ex-
celentním trendu a byl jedním z nejlépe hospodaří-
cích měst v rámci ČR. Město se proměnilo z bankro-
táře (r. 2009) na jedno z finančně nejzdravějších
a prosperujících statutárních měst. Rok 2018 byl pro
město dosud nejlepším rokem v historii města z po-
hledu finanční kondice. Díky svému dosavadnímu
chování ve financích má město zajištěny předpoklady
skvělé budoucnosti a růstu. 

Finanční zdraví je hodnoceno aktuálně skvělou
známkou „A+A“ (první A za finanční kondici a druhé
za momentální stav financí) 
• A+ (výborná s plusem za trend) – finanční kondici

města opíráme o trend a výsledky provozního salda.
Město dokázalo skvěle rozhýbat a zajistit investice
a naplno využívá svůj potenciál k rozvoji i v rozpo-
čtu r. 2019. 

• A (výborný) stav financí zakládáme na nízkém dlu-
hu a dosud výborné finanční likviditě, kterou bude
třeba posílit ke krytí dalších investic. 

Jablonec dokázal od r. 2012 zásadně zlepšit vlastní
prostor k investicím a opravám i po zohlednění nut-
né reprodukce majetku. V r. 2012 zbývalo z běžných
příjmů po odpočtu provozních výdajů cca 100 mil. Kč
a v r. 2018 to bylo cca 230 mil. Kč. Dosud excelentní
řízení financí a zejména výdajů města bylo jeho vel-
mi silnou stránkou již od r. 2012.

Do obnovy majetku směřuje významný objem fi-
nancí a město výrazně budovalo a modernizovalo
svůj majetek. Za poslední 4 roky od r. 2015 do r. 2018
město vynaložilo do majetku neuvěřitelných 1 070
mil. Kč a na pouhou reprodukci by dostačovalo cca
274 mil. Kč. Finanční přístup města k budování, ob-
nově a modernizaci majetku byl příkladný.

Investiční aktivita města zažívala v r. 2018 rene-
sanci a začaly přicházet plody připravenosti investic
z minulých let. Na r. 2019 je opět naplánováno mno-
ho investic za 390 mil. Kč. Dotace tvořily přibližně 1/4
až max. 1/3 všech investic. Dotační management pro-
dukuje velmi dobré výsledky.

Nejen Luděk Tesař ohodnotil hospodaření Jablon-
ce za velmi úspěšné, ale i Vzdělávací centrum pro ve-
řejnou správu ČR nám tuto skutečnost potvrdilo. Tato
instituce prováděla hodnocení finanční kondice měst

v letech 2013–2017, kdy bylo finanční zdraví vypočí-
táno na základě souboru finančních ukazatelů dle ra-
tingové metody. 

Výstupem z tohoto hodnocení je osvědčení o fi-
nanční kondici města, Statutární město Jablonec nad
Nisou získalo při hodnocení finanční kondice v le-
tech 2013–2017 kategorii A, což znamená, že má na-
še město optimální finanční stabilitu, dostatečnou
a přiměřenou investiční aktivitu.

(rv)

Zimní údržba v tis. Kč

Hospodaření města je nezávislým 
odborníkem hodnoceno na výbornou
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Na webu města najdete rozklikávací rozpočet
Rozklikávací rozpočet je we-
bová prezentace, která bude
umístěna na stránkách města.
Má intuitivní ovládání a pro-
vede uživatele přehledně měst-
ským rozpočtem, jeho skuteč-
nými příjmy a výdaji. 

Položky jsou v rozklikávacím roz-
počtu graficky členěny podle dru-
hu. Uživatelé se seznámí se zdro-
ji příjmů města (např. daňové
příjmy, nebo příjmy z pronájmu
z prodeje majetku) a s jednotlivý-
mi druhy výdajů (např. výdaje na
dopravu, bydlení, kulturu či život-
ní prostředí) včetně srovnání plá-
novaných a skutečných hodnot.

V záložce Detail se uživatelé
mohou seznámit s podrobnějšími
údaji. Například v sekci Přehled
akcí mohou projít hlavní inves-
tiční akce daného roku. Nejvíce
bude uživatele zajímat sekce
Rozbor výdajů, kde si lze zobra-
zit výdaje až do úrovně jednotli-
vých faktur, jejichž scan je přilo-
žen. Bude tedy možné přesně zjistit,
jak jsou prostředky města použi-
ty. Všechny údaje budou měsíčně
aktualizovány.

Co je participativní rozpočet 
V rozpočtu města se pro každou čtvrť podle
její velikosti a počtu obyvatel vyhradí přes-
ná částka, letos pro začátek milion korun
celkem, další roky případně více. 

Občané v určeném čase navrhnou konkrétní
úpravy, projekty či akce ve svých čtvrtích.

Podmínkou je, že musí jít o úpravy na pozem-
cích vlastněných městem (např. nové lavičky,
altán, vylepšení hřiště), anebo o nekomerční
akce (např. dětský den, oslavy slavného rodá-
ka). Úředníci města poté návrhy zkontrolují
a případně opraví rozpočty a termíny, aby byly
reálné. Některé návrhy mohou také vyřadit,

např. pokud jsou nelegální nebo obsahují inves-
tice do soukromých pozemků. Z takto uprave-
ných návrhů pak v každé čtvrti její obyvatelé
vybírají ty nejlepší. Posléze samo město vítězné
návrhy na své náklady a svými silami zrealizu-
je, takže peníze i kvalita realizace jsou pod
plnou kontrolou města. 

Zastupitelstvo uvolní 
pro každou čtvrť 

částku podle 
počtu obyvatel.

Občané přijdou 
s nápady, 

co podniknout 
nebo vylepšit.

Sepíší je 
do podoby 

jednoduchého 
záměru.

Spolu s úředníky 
doladí 

do realistické 
podoby.

Budou o nich 
hlasovat.

Město vybrané 
návrhy zařadí 
do rozpočtu 
a realizuje.

Příklad detailního
rozboru výdajů 
Rozklikávací rozpočet je velice
efektivní nástroj pasivní kontroly.
Čím více ho budou občané využí-
vat, tím více se zvětší dohled nad
vynakládáním veřejných peněz. 

„V budoucnu budeme obsah
rozklikávacího rozpočtu rozšiřo-
vat (další roky zpětně, množství
sdílených informací apod.). Od
1. března bude rozpočet dostupný
na webových stránkách města. Celý
projekt jsme zrealizovali za necelé
dva měsíce, proto budeme během
prvních měsíců zkušebního pro-
vozu odstraňovat případné nedo-
statky. Velice uvítáme zpětnou
vazbu od občanů města,“ říká
Štěpán Matek, náměstek primá-
tora pro ekonomiku a majetek.

přehledné členění na jednotlivé kapitoly

rozpočtová kapitola
účetní členění

dodavatelské firmy

jednotlivé zakázky
(po kliknutí se objeví 
sken faktury)


