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Rozpočet města na rok 2020
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Vzdělávací centrum pro veřejnou správu
ČR, o. p. s., udělilo Jablonci osvědčení
s hodnocením v kategorii „A“ za finanční
kondici města v letech 2014–2018. Tato
skutečnost je velice potěšující a jsem rá-
da, že výsledky naší práce přinášejí tato
pozitiva. Rozpočtovému hospodaření
Jablonce je věnována velká pozornost. 

Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR,
o. p. s., je nevládní, nezisková vzdělávací spo-
lečnost se zaměřením na místní a regionál-
ní správu, která byla založena v roce 1991.
Jednou z činností společnosti je i bench-
markingová iniciativa, do které je od roku
2005 zapojený i Jablonec. Benchmarking
znamená srovnání s ostatními a pracuje
s měřitelnými údaji, které přepočítává na
porovnatelné ukazatele. Jejich vyhodnoco-
váním a analýzou lze získat informace
o výkonnosti a finanční efektivnosti.

Hodnocení, které Vzdělávací centrum pro
veřejnou správu ČR, o. p. s., pro města
a obce v rámci benchmarkingové iniciati-
vy zpracovává, se dá nazvat ratingem.
Hodnocení „A“, které bylo našemu městu
uděleno, vyjadřuje optimální finanční sta-
bilitu a dostatečnou a přiměřenou finanční
aktivitu. Dílčími ukazateli v rámci tohoto
ratingu jsou ukazatel finančního zdraví,
saldo běžného rozpočtu, podíl přebytku
běžného rozpočtu na běžných příjmech,
ukazatel krytí dluhové služby, zadluženost
na obyvatele, kapacita samofinancování
kapitálových výdajů, ukazatel investiční
aktivity a podíl kapitálových výdajů, pro-
středků na opravy i udržování a odpisů.
V období let 2014–2018 dosahovalo město
i v dílčích ukazatelích téměř pokaždé hod-

nocení „A“, výjimkou byl ukazatel inves-
tiční aktivity, který měl hodnocení „B“
v letech 2014 a 2016, hodnocení „C“ v roce
2017. O tomto faktu vypovídá tabulka uve-
dená níže. V roce 2017 činily kapitálové
výdaje 108 mil. Kč, město investiční pro-
jekty připracovalo s tím, že v roce 2018
proběhla realizace. Dále ukazatel samofi-
nancování kapitálových výdajů měl hod-
nocení „B“ v roce 2015 a toto hodnocení
měl ukazatel zadluženosti na obyvatele
v roce 2018. V roce 2018 došlo k načerpání
úvěru ve výši 150 mil. Kč a celková zadlu-
ženost vzrostla na 200 mil. Kč. 

Investiční aktivita města souvisí s pří-
pravou projektů a vyhlášenými dotačními
projekty. Jablonec je úspěšný v získávání
dotačních prostředků, v letech 2014–2018
město obdrželo investiční dotace ve výši
téměř 211 mil. Kč, které byly využity ke
krytí rozvojových projektů města. 

Do obnovy majetku směřuje významný
objem financí a město výrazně budovalo
a modernizovalo svůj majetek. Za posled-
ní čtyři roky, od roku 2015 do roku 2018,
město vložilo do majetku neuvěřitelných
1 070 mil. Kč a na pouhou reprodukci by
dostačovalo cca 274 mil. Kč.

Kapitálové výdaje v tis. Kč
Rok 2014 2015 2016 2017 2018
Částka 149 890 228 273 114 128 108 289 329 217

Troufám si odhadnout, že i hospodaření
roku 2019 bude hodnoceno kladně. Uka-
zatel provozního salda činí solidních 20 %.
Na opravy bylo vynaloženo přes 76 mil. Kč
a na investice 373 mil. Kč. Dlouhodobé úvě-
rové závazky město splácelo dle splátkových

kalendářů, k 31. 12. 2018 činily zůstatky
úvěrů 200 mil. Kč, k 31. 12. 2019 to bylo
158,3 mil. Kč, přičemž úvěr přijatý v roce
2018 ve výši 150 mil. Kč byl určený na vý-
stavbu pavilonu intenzivní medicíny v areálu
nemocnice, k jehož otevření došlo v únoru
letošního roku. Jedná se o pětipodlažní bu-
dovu, kam bude přesunuto ARO, zvýší se
kapacita jednotky intenzivní péče operač-
ních oborů a bude tam přesunuto vedení
nemocnice. Touto přínosnou investiční ak-
cí dojde ke zkvalitnění poskytované péče.
Město tím dává najevo, že kvalitní zdravot-
nická péče pro občany poskytovaná v naší
nemocnici je jeho prioritou. 

Mezi další významné investiční akce let
2014–2018 lze zahrnout např. zateplení ZŠ
Arbesova, ZŠ Na Šumavě, MŠ Mechová,
MŠ J. Hory, MŠ Dolní – Kokonín, MŠ Hřbi-
tovní, MŠ Tichá, modernizace ZŠ Na Šu-
mavě, družina pro ZŠ Liberecká, vestavba
šaten do ZŠ Pivovarská, rekonstrukce třídy
v MŠ Josefa Hory, rekonstrukce půdních
prostor a výměníkové stanice v SUPŠ na
Horním náměstí. Investice do školských
objektů za výše uvedené období čítaly cel-
kem 157 mil. Kč. Investovalo se i do dalších
oblastí, např. do sportovní infrastruktury,
kdy byl vybudován sportovní areál v ul.
Sokolí, v Břízkách bylo postaveno hřiště
s umělým povrchem, v plaveckém bazénu
proběhla rekonstrukce střechy a topení.
Na Žižkově Vrchu byla provedena revitali-
zace za přispění dotačních prostředků
z Evropské unie prostřednictvím Integro-
vaného plánu rozvoje města, kdy byly vy-
budovány komunikace, chodníky, kontej-
nerová stání, otočka MHD, hřiště a úpravy
obytných souborů Řetízková a Nová Pasíř-
ská. V rámci dopravní infrastruktury došlo
k rekonstrukci ulic Ladova, Lesní, Vrkosla-
vická, Na Šumavě, rekonstrukci mostu
v ulici Lidická, dále byla vybudována splaš-
ková kanalizace a chodník v ulici Arbe-
sova, otočka autobusů u vlakového nádra-
ží a okružní křižovatka Belgická. V rámci
ostatních staveb připomenu rekonstrukci
objektu radnice, úpravy okolí přehrady,
zabezpečení skalního masivu v ulici V Ni-
vách a rekonstrukci objektu Za Plynár-
nou 13 na azylový dům či přestavbu ob-
jektu 5. května č. p. 193 na nízkoprahové
centrum Kruháč. Na investice bylo v obdo-
bí let 2014–2018 vynaloženo z rozpočtu
města necelých 930 mil. Kč, v průměru vy-
chází na jeden rok částka 186 mil. Kč, a to
nejsou zanedbatelné prostředky. 

„Áčkové“ hodnocení finanční kondice
Jablonce vnímám jako pozitivní zprávu
nejen pro občany našeho města, ale
i pro naše partnery. Jablonec plnil a plní
svoje závazky včas, nemá problémy s li-
kviditou a je finančně zdravé město.
Renata Vítová, vedoucí odboru ekonomiky

Jablonec je ve výborné finanční kondici

Vedoucí odboru ekonomiky Renata Vítová ukazuje diplom Hodnocení finanční kondice měst, které uděluje
Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o. p. s. Foto Jiří Endler
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Rozpočet 2020
Rozpočet roku 2020 počítá s příjmy ve výši 1 047 510
tis. Kč a výdaji ve výši 1 198 319 tis. Kč. Rozdíl 150 809
tis. Kč, neboli saldo rozpočtu, je tzv. financování, kde
jsou zahrnuty jak zůstatky na běžných a fondových
účtech města, prostředky ve správě aktiv, tak splátky
úvěrů a dlouhodobých závazků. Zůstatek prostředků
k 31. 12. 2019 zapojený do rozpočtu roku 2020 byl ve
výši 195 896 tis. Kč, z toho zůstatek na účtech města
ve výši 100 315 tis. Kč, zůstatek na účtu FZÚB 18 218
tis. Kč a ve správě aktiv bylo 77 363 tis. Kč. Tyto pro-
středky zároveň s příjmy tvoří zdroje rozpočtu.
Použití zdrojů je v běžných výdajích, které jsou na-
plánovány ve výši 914 490 tis. Kč, kapitálové výdaje
jsou ve výši 283 829 tis. Kč a splátky úvěrů včetně
splátek dlouhodobého závazku realizovaných energe-
tických opatření EPC ve výši 45 087 tis. Kč. Jmenovité
akce jsou navrženy ve výši 280 467 tis. Kč. Do jmeno-
vitých akcí se promítají jak investiční výdaje města
včetně projektových dokumentací, tak i velké opravy,
které jsou účetně zahrnuty mezi běžné výdaje.

Návrh rozpočtu města Jablonec nad Nisou na rok
2020 se připravoval od června roku 2019, prošel čte-
ními rozpočtu, která probíhala za účasti jednotlivých
správců rozpočtu, vedoucích oddělení a ředitelů or-
ganizací a společností napojených na rozpočet města.
Finanční výbor projednal návrh rozpočtu na rok 2020
na své schůzi 3. února 2020 a doporučil jej ke schvá-
lení. Následně byl rozpočet zveřejněn na úřední des-
ce i webových stránkách města. Zastupitelstvo města
tento strategický dokument schválilo dne 20. února
2020.

Rozpočet roku 2020 jsme koncipovali podle sku-
tečnosti a rozpočtu roku 2018 a 2019, kdy byly zajiš-
těny všechny funkce chodu města i jeho organizací.
Sestavení rozpočtu na rok 2020, 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 oproti skutečnosti roku 2019 je ve výši 18 mil.
Kč, což činí 2,5 %. Pro rok 2020 nedochází k žádné
změně v rozpočtovém určení daní, poslední proběhla
od 1. 1. 2018, kdy byl obcím navýšen podíl z celostát-
ního 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 a dotace od úřadu práce na veřejně prospěšné.
Rozpočtovány máme i investiční transfery, jedná se
o investiční akce z roku 2019, ke kterým do konce ro-
ku 2019 nebyla dotace vyplacena (na navýšení kapa-
city MŠ Nová Pasířská a MŠ Arbesova, revitalizace
novoveské nádrže, modernizaci ZŠ Liberecká a ZŠ Pa-
sířská).

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 59 750
tis. Kč, které se skládají z klasické rezervy ve výši
20 000 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. Součás-
tí rezerv je i rezerva na opravy památek ve výši 1 000
tis. Kč, rezerva na krizové řízení ve výši 250 tis. Kč vy-
tvořená v souladu se zákonem č. 240/2000 Sb., krizo-
vý zákon, dále rezerva na participaci ve výši 2 000 tis.
Kč a nově vytvořená rezerva Proseč ve výši 10 000 tis.
Kč, která je tvořena prostředky z prodeje bytů v této
lokalitě a bude použita na rozvoj dané oblasti. 

V kapitálových výdajích jsou prostředky na inves-
tiční záměry města, např. rekonstrukce ulice V Aleji
a ulice Hřbitovní, okružní křižovatka Ostrý roh, par-
koviště v ulici Pobřežní, dešťová kanalizace centrum,
vodovod k objektu Prosečská 200, revitalizace novo-
veské nádrže, revitalizace sídliště Šumava – ulice Bře-
zová a Spojovací, navýšení kapacity MŠ Arbesova,
přístavba k objektu MŠ Montessori a ZŠ Kokonín
Rychnovská, modernizace tělocvičny ZŠ Na Šumavě,
bude se pokračovat v projektové přípravě nového do-
pravního terminálu a dokončena bude JUDO aréna
v areálu Střelnice. 

Rozpočet roku 2020 je sestaven 
s ohledem na hospodárnost, efektivnost
a účelnost 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, 2016, 2017 a 2018. Naopak schodkové
v letech 2004, 2005, 2006, 2009, 2010, 2015 a v roce
2019. Schodkové hospodaření let 2004–2006 se bylo
zapříčiněno investiční aktivitou města zejména
na akce z dotace SROP, kdy došlo k rekonstrukci
Eurocentra vč. pavilonu A, Dolního náměstí, ulice
U Muzea a Jiráskova. Roky 2009 a 2010 byly ovlivně-
ny globální ekonomickou krizí. A v roce 2015 nám
poskytovatelé dotací do konce roku neproplatili dota-
ce v celkové výši 38 mil. Kč. Šlo o akce IPRM a pře-
stavbu objektu Za Plynárnou 13 na azylový dům, kte-
ré byly hotové a s dodavateli finančně vypořádané.
Nicméně byly tyto dotace součástí rozpočtu r. 2016
a tím bylo i pozitivně ovlivněno hospodaření roku
2016 s přebytkem 98 mil. Kč. Hospodaření roku 2017
bylo opět velmi úspěšné, město dosáhlo přebytku ve
výši 96 mil. Kč zejména díky daňovým příjmům, kte-
ré se oproti schválenému rozpočtu navýšily o 51 mil.
Kč. Taktéž hospodaření roku 2018 bylo přebytkové,
a to ve výši 33 mil. Kč.

Hospodaření roku 2019 skončilo schodkem ve výši
necelých 42 mil. Kč, kdy byly do hospodaření zapoje-
ny přebytky z let minulých a bylo investováno více
než 370 mil. Kč. Nejvýznamnější investiční akcí mi-
nulého roku byla výstavba pavilonu intenzivní medi-
cíny v areálu nemocnice, tato akce se bude finančně
vypořádávat i z rozpočtu roku letošního. 

Pro rok 2020 máme sice naplánované hospodaření
se schodkem 150 mil. Kč, což je dáno zapojením veš-
kerých zdrojů (zůstatků na účtech a ve správě aktiv)
na straně zdrojů a rozpočtováním rezerv, které větši-
nou vyčerpány nebývají, na straně výdajů. 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 4 roky hospodařilo s přebytkem 185 mil. Kč.
Kumulativně od roku 2004 do roku 2019 docházíme
k zajímavému závěru – příjmy ve výši 15 044 mil. Kč
a výdaje ve výši 15 061 mil. Kč. Investovány byly té-
měř 4 mld Kč.

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
2018 1 075 322 1 042 099 33 223
2019 1 148 070 1 190 001 –41 931

POROVNÁNÍ PROSTŘEDKŮ NA OPRAVY
S ODPISY MAJETKU
Do obnovy majetku města směřuje významný objem
financí a město buduje a modernizuje svůj majetek.
Dlouhodobý majetek Jablonce představuje 4,4 mld.
Kč, z toho stavby činí 2,8 mld. Kč. Město potřebuje na
obnovu dlouhodobého majetku typu staveb alespoň
71 mil. Kč. Město precizně zajišťovalo výdaje na re-
produkci majetku, vynakládalo do obnovy majetku
vyšší částku, než jsou odpisy, jejichž hodnota před-
stavuje minimální potřebnou částku na obnovu ma-
jetku. Za poslední čtyři roky od r. 2016 město vynalo-
žilo do majetku 1,2 mld. Kč a na reprodukci by dosta-
čovalo 283 mil. Kč. Město zajistilo výdaje na výrazně
rychlejší obnovu a budování majetku. 

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 ú-
držby majetku (vyjma investic), nebo je k nim město
povinné na základě právních předpisů. Dá se shr-
nout, že provozní saldo vyjadřuje prostředky, které
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.
V r. 2018 a 2019 finanční kondice města posílila na nový
rekord provozního salda, částku převyšující 200 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
2018 939 945 712 882 227 063
2019 1 021 120 816 201 204 919

Město si opět nechalo zpracovat finanční analýzu od
Ing. Luďka Tesaře, odborníka na hospodaření měst
a obcí. Závěr finanční analýzy je pro naše město po-
zitivní: Jablonci se v minulosti podařilo skvěle sano-
vat své finance a zároveň připravit projekty k rozvoji.
Město těží ze svého finančního zdraví. 

Finanční zdraví Jablonce je aktuálně hodnoce-
no nejvyšší možnou známkou A+A+, první A+ za
kondici a druhé A+ za momentální stav financí.

Renata Vítová, vedoucí odboru ekonomiky
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Příjmová a výdajová část rozpočtu
PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU

Daňové příjmy 782 312 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 pří-
jem předpokládáme z DPH a z daní z příjmů práv-
nických osob a fyzických osob ze závislé činnosti. Při
sestavování návrhu rozpočtu na rok 2020 jsme vy-
cházeli z predikce Ministerstva financí ČR a ze sku-
tečnosti roku 2018 a 2019. Daně ze státního rozpočtu
plánujeme oproti skutečnosti roku 2019 vyšší o 24,6
mil. Kč, tj. 3,5 %.

Nedaňové příjmy 132 763 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 13 083 tis. Kč
Zde jsou zahrnuty příjmy z prodeje nemovitého ma-
jetku města, tj. pozemky a budovy. 

Transfery 119 352 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 trans-
fery v rozpočtu roku 2020 jsou ve výši 50 071 tis. Kč
a týkají se investičních akcí odboru hospodářského
a územního rozvoje, konkrétně na rekonstrukci MŠ
Nová Pasířská 5 900 tis. Kč, revitalizaci novoveské ná-
drže 2 600 tis. Kč, modernizaci ZŠ Liberecká 6 907 tis.
Kč, modernizaci ZŠ Pasířská 3 156 tis. Kč, výstavbu
MŠ Arbesova 31 508 tis. Kč. 

Financování 195 896 tis. Kč
Zde jsou zahrnuty prostředky na účtech města
a v portfoliu k 31. 12. 2019. Zůstatek na účtech města
včetně spořících účtů a Fondu na zlepšení úrovně
bydlení byl ve výši 118 533 tis. Kč a ve správě aktiv či-
nil zůstatek prostředků 77 363 tis. Kč. 

VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU
Běžné výdaje 914 490 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 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, rezervu na opravy památek ve výši 1 000 tis.
a rezervu na participaci ve výši 2 000 tis. Kč. Pro fond
na zlepšení úrovně bydlení je vázáno 19 056 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 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., Jab-
lonecká dopravní, a. s.

Kapitálové výdaje 283 829 tis. Kč
Zde jsou prostředky na investiční záměry města. Pro
tento rok jsou plánovány např. tyto investiční akce:
v oblasti dopravy a infrastruktury – ulice V Aleji (ko-
munikace), ulice Hřbitovní (chodník a parkovací stá-
ní), okružní křižovatka Ostrý roh (chodníky a veřejná
zeleň), dešťová kanalizace centrum, revitalizace síd-
liště Šumava (ulice Březová a Spojovací), parkování
v ulici Pobřežní, v oblasti staveb města – nemocnice –
pavilon intenzivní medicíny (dofinancování akce z r.
2019), ZŠ Kokonín Rychnovská i Janáčkova, MŠ
Arbesova, MŠ Montessori, MŠ Husova, MŠ 28. října,
ZŠ Na Šumavě (modernizace tělocvičny), JUDO aréna
na Střelnici (dostavba a vybavení), v oblasti přípravy
investic – dopravní terminál, cyklopruhy Palackého,
rekonstrukce ulice Lesní, ul. Poštovní a okolí, leso-
park Kokonín.

Financování 45 087 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 3 387 tis. Kč.

PŘÍJMY
Daňové 782 312 tis. Kč
Nedaňové 132 763 tis. Kč
Kapitálové 13 083 tis. Kč
Transfery 119 352 tis. Kč
Financování 195 896 tis. Kč
Celkem 1 243 406 tis. Kč

VÝDAJE
Běžné 914 490 tis. Kč
Kapitálové 283 829 tis. Kč
Financování 45 087tis. Kč
Celkem 1 243 406 tis. Kč
Popis příjmů a výdajů na straně (III)
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■ Struktura rozpočtu města

Optimismus, obezřetnost a výzva zároveň
Hospodaření obcí, měst a krajů se obecně v České
republice v posledních 10 letech významně zlepši-
lo díky růstu výkonu ekonomiky a vyšším daňo-
vým příjmům. 

Rozpočet města Jablonec nad Nisou měl v roce 2019
o 65 % vyšší daňové příjmy než v roce 2010 (764 opro-
ti 461 mil. Kč). Zadlužení města na konci roku 2010
bylo 455 mil. Kč a nyní je celkem 158 mil. Kč. Toto ak-
tuální zadlužení reprezentuje nový úvěr z roku 2018
na stavbu pavilonu intenzivní medicíny v areálu ne-
mocnice a dále splácení energetických opatření EPC.
Zadlužení města letos dále snížíme na necelých 117
mil. Kč. 

S obezřetností predikujeme daňové příjmy, s ohle-
dem na vývoj ekonomiky očekáváme nárůst spíše
mírný. Městský rozpočet 2020 je z hlediska disponibi-
lity vyrovnaný. Rozdíl mezi celkovými příjmy a výda-
ji v daném roce je vyrovnáván prostředky, kterými
disponujeme z minulého období. Naše hospodaření
není o tom, že bychom konzumovali více peněz, než
bychom měli k dispozici, a žili tzv. na dluh, ale o tom,
že tradičně zapojujeme v daném roce všechny zdro-
je, které máme k dispozici, aby se tzv. udělalo ma-
ximum práce a činností bez nového zadlužení, a vše
máme pojištěno rezervami na mimořádné výdaje. 

Tím je stabilita rozpočtu 2020 zajištěna. Toto zcela
záměrně zdůrazňuji, jelikož terminologie metodiky
sestavování rozpočtu požaduje udávat název takové-
ho rozpočtu jako schodkový. Ale to neznamená, že
tím vzniká nějaká ztráta v hospodaření města a mu-
síme si na to půjčovat, pouze je to konstatování mate-
matického vzorce, že příjmy a výdaje mají rozdíl

a ten rozdíl je vyrovnáván tím, čím disponujeme již
nyní. 

Určitou obavu do budoucna vyvolávají rostoucí
mandatorní výdaje. Jen zajištění dopravní obslužnosti
(MHD, tramvaj) náš rozpočet nově zatížilo v loňském
roce o více než 30 mil. Kč. Dále jsou to rostoucí poža-
davky na odpadové hospodářství a další agendy
a služby. Máme značný vnitřní dluh na majetku měs-
ta. Evidujeme požadavky na nutné opravy a rekon-
strukce tohoto majetku za 700 mil. Kč. Jen ty havarij-
ní jsou za 200 mil. Kč. Rozpočtujeme na opravy cca
70 mil. Kč., to je evidentně nedostačující a jsem pře-
svědčen, že rozpočet na rok 2021, který již brzy zač-
neme připravovat, na to bude muset aktivně reagovat. 

Máme však i vnitřní rezervy v hospodaření, aby-
chom pro opravy a obnovu našli potřebné zdroje. Je
to například lepší nákup energetických komodit pro
všechny subjekty v majetku města, anebo připravo-
vané nutné investice do nových technologií, které
nám přinesou energetické úspory.

V tomto novém desetiletí chceme v Jablonci zcela
zásadně investovat do rozvoje města a rovnováha me-
zi zajištěním provozních a investičních finančních
potřeb bez předlužení města je velkou výzvou.

Milan Kouřil, náměstek primátora

Náměstek primátora Milan Kouřil. 
Foto Jiří Endler
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Jmenovité akce 2020
Doprava, infrastruktura 103 019 tis. Kč
• ul. Vrkoslavická
• ul. V Úvoze 
• Lávka ul. Za Říčkou 
• OK Ostrý roh 
• ul. Na Palouku – splašková kanalizace 
• ul. Prosečská – přechody 
• ul. Smrková 
• ul. V Aleji 
• Výstup Pod Baštou 
• ul. Hřbitovní 
• ul. U Pískovny, Hřebenová 
• Parkoviště ul. Pobřežní 
• Cyklotrasa Turnovská 
• Most ul. Poštovní 
• Vodovod Prosečská 200 
• Dešťová kanalizace centrum – I. etapa 
• Odkanalizování nám. B. Němcové 
• Odkanalizování nám. B. Němcové – III. etapa 
• Dešťová kanalizace centrum – II. etapa 
• ul. V. Vančury – kanalizace 
• Novoveská nádrž 
• Vodoteč Dolina 
• Revitalizace sídliště Šumava – ul. Březová a Spojovací 
• Most Pionýrů 
• Schodiště – Areál Střelnice 
• Rekonstrukce vodovodu F. L. Čelakovského 
• Rekonstrukce vodovodu Lípová – Liberecká 
• Parkové cesty – Lesopark Žižkův vrch
• Stanoviště kontejnerů
• Veřejné osvětlení 

Stavby města, budovy 119 463 tis. Kč 
• MŠ Arbesova 
• MŠ Nová Pasířská 
• MŠ 28. října 
• MŠ Husova 
• MŠ Montessori 
• MŠ Mechová – vzduchotechnika 
• MŠ J. Hory – vzduchotechnika 
• MŠ Dolní/Kokonín – vzduchotechnika 
• ZŠ Kokonín – Rychnovská 
• ZŠ Kokonín – Janáčkova 
• ZŠ Liberecká 
• ZŠ Liberecká – družina 
• ZŠ Pasířská 
• ZŠ Na Šumavě – modernizace tělocvičny 
• Památník Tyršovy sady 
• Nemocnice – pavilon intenzivní medicíny 
• Nemocnice – pavilon intenzivní medicíny 

– navazující inv. 
• Skalní masiv Podhorská – Mlýnská 
• DPS Palackého 
• Nízkoprahové centrum 
• Byty rekonstrukce 
• Rekonstrukce kotelen 

Příprava investic–projektové dokumentace 29 809 tis. Kč 
• Cyklotrasa Kokonín – Rychnov 
• IS – rozvoj průmyslových zón (sjezd LIAZ) 
• Rekonstrukce ul. Lesní 
• Čs. armády 
• Cyklopruhy Palackého 
• OK Mlýnská 
• ul. Průběžná – přeložka 
• ul. 5. května – napojení terminálu 
• ul. Sportovní 
• ul. Karla Čapka 
• Most ul. Vodní 
• Cyklotrasa Odra–Nisa – úsek 5. května 
• Cyklotrasa Bílá Nisa (Bedřichovská) 
• ul. Poštovní a okolí 
• Parkoviště Dolní–Kokonín 
• ul. Letní 
• Dopravní terminál 
• ul. U Hřiště – vodovodní přípojka 
• Vodovod ul. Lučanská 
• Odkanalizování nám. B. Němcové – II. etapa 
• ul. U Sokolovny – kanalizace 
• ul. Kamenná – kanalizace 
• Vodoteč Maxe Švabinského 
• MŠ U Přehrady 
• ZŠ Na Šumavě – modrní škola 
• ZŠ 5. května 
• ZŠ Pasířská – bezbariérovost 
• ZŠ Arbesova – hřiště 
• ZŠ Liberecká – hřiště 
• ZŠ Pod Vodárnou 
• Kino Radnice 
• Úpravy okolí přehrady 
• Objekt Generála Mrázka čp. 28 
• Střelecká 7 
• Kantorova vila 
• SUPŠ 
• Hřbitov Rýnovice – oprava zdi 
• Skalní masiv V Nivách – II. etapa 
• Opěrná zeď Pod Baštou 
• Revitalizace sídliště Šumava – ul. Skelná 
• IS Osada Sever 
• Vnitroblok Anenská 
• Lesopark Kokonín 

Sportoviště a volnočasové aktivity 27 070 tis. Kč 
• Střelnice – JUDO aréna 
• Střelnice – JUDO aréna – vybavení 

Projektové dokumentace a studie 1 106 tis. Kč 
Celkem 280 467 tis. Kč

Přehled příjmů v roce 2020
DAŇOVÉ PŘÍJMY
Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 190 000 tis. Kč
Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 4 000 tis. Kč
Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 16 000 tis. Kč
Daň z příjmů právnických osob 150 000 tis. Kč
Daň z příjmů právnických osob za obce 15 000 tis. Kč
Daň z přidané hodnoty 350 000 tis. Kč
Daň z nemovitých věcí 20 000 tis. Kč
Správní poplatky 12 832 tis. Kč
Poplatek ze psů 1 400 tis. Kč
Poplatek z pobytu 600 tis. Kč
Poplatek za užívání veřejného prostranství 1 700 tis. Kč
Příjmy z loterií 20 000 tis. Kč
Ostatní 780 tis. Kč
Součet 782 312 tis. Kč

NEDAŇOVÉ A KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
Poskytování služeb 60 751 tis. Kč
Pronájem pozemků a nemovitostí 1 300 tis. Kč
Prodej nemovit. 10 083 tis. Kč
Prodej pozemků 3 000 tis. Kč
Ostatní 70 712 tis. Kč
Součet 145 846 tis. Kč

TRANSFERY 119 352 tis. Kč

Přehled výdajů v roce 2020
VYBRANÉ POLOŽKY PROVOZNÍ ČÁSTI ROZPOČTU

Kancelář primátora
Jablonecký měsíčník 2 231 tis. Kč
Požární ochrana 3 958 tis. Kč
Rezerva – krizové situace 250 tis. Kč

Kancelář tajemníka
Místní správa 192 787 tis. Kč

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Komunitní plánování 175 tis. Kč
Sociálně právní ochrana dětí 230 tis. Kč

Odbor humanitní
Kultura 3 619 tis. Kč
Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání 288 tis. Kč
Ostatní záležitosti vzdělávání 320 tis. Kč
Pro-rodinná politika 611 tis. Kč

Odbor ekonomiky
Daň z příjmů právnických osob za obec 15 000 tis. Kč
Daň z přidané hodnoty 1 500 tis. Kč
Splátky úvěrů, úroků a EPC 45 087 tis. Kč
Fond na zlepšení úrovně bydlení 10 000 tis. Kč
Rezerva města 20 000 tis. Kč
Rezerva – spolufinancování 1 500 tis. Kč
Rezerva na opravy památek 1 000 tis. Kč
Rezerva – opravy 25 000 tis. Kč
Rezerva – participativní rozpočet 2 000 tis. Kč
Rezerva – Proseč 10 000 tis. Kč

Odbor technický (dříve správy majetku)
Pojištění majetku 2 500 tis. Kč
Opravy bytového fondu 15 536 tis. Kč
Opravy MŠ a ZŠ 11 397 tis. Kč
Opravy mimoškolních zařízení 409 tis. Kč
Opravy kulturních zařízení 858 tis. Kč
Veřejná silniční doprava 61 660 tis. Kč
Provoz tramvaje 23 056 tis. Kč
Oprava komunikací a chodníků 24 026 tis. Kč
Údržba hřišť, koupališť, přehrady 630 tis. Kč
Údržba sportovních zařízení 7 298 tis. Kč
Údržba hřbitovů 3 963 tis. Kč
Očkování psů + útulky 

+ koše na psí exkrementy + deratizace 2 008 tis. Kč
Svoz odpadů (komunální, 

velkoobjemový, nebezpečný) 49 708 tis. Kč
Údržba veřejné zeleně 17 813 tis. Kč
Úklid města, černé skládky, úklid okolí přehrady 11 647 tis. Kč
Hřiště, pískoviště (opravy, údržba, nové prvky) 3 947 tis. Kč
Domy zvláštního určení 4 486 tis. Kč

Odbor územního a hospodářského rozvoje
Územní plánování 2 687 tis. Kč
Program MPZ (dotace) 2 210 tis. Kč
Program TI (dotace) 2 029 tis. Kč
Digitalizace archivu 155 tis. Kč
Strategický plán města 1 000 tis. Kč
Architekt 480 tis. Kč

Odbor stavební a životního prostředí
Údržba památných stromů a krajinných prvků 120 tis. Kč
Ošetření významných stromů 80 tis. Kč
Výkon rozhodnutí 340 tis. Kč

Městská policie
Bezpečnost a veřejný pořádek 42 060 tis. Kč
Prevence kriminality 699 tis. Kč
Dětské dopravní hřiště 174 tis. Kč

DOTACE A PŘÍSPĚVKY MĚSTSKÝM ORGANIZACÍM
Základní školy, p. o. 39 249 tis. Kč
Mateřské školy, p. o. 20 787 tis. Kč
Základní umělecká škola, p. o. 925 tis. Kč
Dům dětí a mládeže Vikýř, p. o. 1 369 tis. Kč
Městská knihovna Jablonec nad Nisou, p. o. 10 167 tis. Kč
Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o. 500 tis. Kč
Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p. o. 20 988 tis. Kč
Městské divadlo Jablonec nad Nisou, o. p. s. 10 912 tis. Kč
Jablonecké kulturní a informační centrum 
Jablonec nad Nisou, o. p. s. 12 166 tis. Kč
Eurocentrum Jablonec nad Nisou, s. r. o. 14 069 tis. Kč
Sport Jablonec nad Nisou, s. r. o. 28 862 tis. Kč
Technické služby Jablonec nad Nisou, s. r. o. 107 397 tis. Kč

DOTACE
Sportovní oblast 8 185 tis. Kč
Kulturní oblast 3 740 tis. Kč
Humanitní a sociální péče vč. soc. služeb 

dle zák. č. 108/2006 Sb. 9 511 tis. Kč
Výchova a vzdělávání 400 tis. Kč

Příspěvky, dotace, dary
Technická univerzita Liberec 100 tis. Kč
TJ LIAZ 950 tis. Kč
Okresní hospodářská komora 80 tis. Kč
Muzeum skla a bižuterie 300 tis. Kč
Svaz výrobců skla a bižuterie 100 tis. Kč

Členské příspěvky na rok 2020
Sdružení cestovního ruchu Jizerské hory 250 tis. Kč
Euroregion Nisa 230 tis. Kč
Turistický region Jizerské hory 181 tis. Kč
Svaz měst a obcí 150 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 2020
1 den pobytu jednoho dítěte v MŠ 

(vč. bývalé MŠ Speciální) 44,52 Kč
1 den pobytu jednoho žáka v ZŠ 30,89 Kč
1 den pobytu jednoho žáka v ZUŠ 2,76 Kč
1 den pobytu jednoho žáka v DDM Vikýř 5,29 Kč
1 den a jednoho uživatele terénní pečovatelské služby 148,00 Kč
1 návštěvník knihovny 99,07 Kč
1 návštěvník divadla 152,76 Kč
1 návštěvník kostela sv. Anny 108,92 Kč
1 návštěvník Domu Jany a Josefa V. Scheybalových 83,32 Kč
1 návštěvník kina 43,61 Kč
1 vstupenka na kulturní a společenskou akci Eurocentra 92,36 Kč
1 hodina sportování na 1 kurtu v Městské sportovní hale 173,00 Kč
1 hodina sportujícího občana na Zimním stadionu 124,00 Kč
1 přepravený občan v MHD 14,26 Kč
1 přepravený občan tramvají 22,40 Kč
1 vstupenka do bazénu 81,00 Kč
1 m2 hrobového místa za rok 85,00 Kč
1 výtisk Jabloneckého měsíčníku (náklad 21 450 ks) 9,46 Kč
pozn.: u MŠ, ZŠ, ZUŠ a DDM započteny pouze neinvestiční výdaje

VYBRANÉ VÝDAJE TECHNICKÝCH SLUŽEB
Údržba a opravy komunikace za rok 19 206 tis. Kč
Zimní údržba za rok 20 500 tis. Kč
Čištění města za rok 11 000 tis. Kč
Provoz veřejného osvětlení 26 728 tis. Kč
Svislé dopravní značení vč. zábradlí 1 945 tis. Kč
Vodorovné dopravní značení 1 200 tis. Kč
Čištění kašen 90 tis. Kč
Výzdoba města – vánoční strom 105 tis. Kč
Provoz veřejných WC 1 819 tis. Kč
Úklid černých skládek, úklid okolí přehrady 582 tis. Kč
Smluvní údržba veřejné zeleně 12 274 tis. Kč
Údržba psích košů 838 tis. Kč
Vývoz košů na komunální odpad 3 447 tis. Kč


