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Post vedoucí úseku ekonomiky statutárního
města Jablonec nad Nisou zastává od září loň-
ského roku Kateřina Tuláčková. Ta ve funk-
ci vystřídala Renatu Vítovou, která odešla
do soukromého sektoru.

„Město vypsalo konkurz na vedoucí ekonomic-
kého úseku, do kterého jsem se přihlásila a by-
la jsem vybrána,“ říká Kateřina Tuláčková, pro
kterou je post na městě kariérní posun a nová
výzva. „Před tím jsem pracovala na finančním
úřadě. Do jisté míry to byla i změna, po které
jsem toužila. Nové povolání beru jako novou
příležitost a možnost posunout své možnosti
a zkušenosti,“ upřesňuje nová vedoucí ekono-
mického odboru.

Řídit ekonomiku statutárního města a pocho-
pit její složitost není nijak snadné. „Jsem tady
od září a stále do všeho pronikám. Městský roz-
počet je složitý proces, který je navíc ovlivněn
pandemií. Nešlo vycházet z pravděpodobných
čísel naplánovaného rozpočtu, mnohé se muse-
lo upravit za chodu, a především jsme museli
být co nejhospodárnější. Letošní situace nevy-
padá o nic lépe. Nelze vycházet z loňských čísel,
neustále se musíme přizpůsobovat vládním na-
řízením. Musíme také zohledňovat každoroční

legislativní změny a snažit se odhadovat příjmy,
což není snadné,“ je si vědoma Tuláčková. Ta
i přesto věří, že rozpočet města bude finančně vy-
rovnaný. Na otázku, zda do rozpočtu vnesla ně-
jaké změny, Kateřina Tuláčková odpověděla:

„Jsem zde krátkou dobu na nějakou inovaci.
Začínám se v rozpočtu orientovat, nějaké nápa-
dy na změny mám a uvidím, jak se je podaří
představit vedení města.“

(end)

Ekonomický úsek má od září nové vedení

Foto Jiří Endler

Historicky nejlepší provozní saldo
Každé sestavování rozpočtu je do značné
míry práce s předpoklady. Turbulentní eko-
nomické období, které zažíváme, nám tedy
logicky práci s rozpočtem na rok 2021 příliš
neulehčilo. Podle průběhu roku 2020 víme,
že můžeme očekávat propad daňových příj-
mů i v roce 2021. 

Vládne určitá nejistota, co způsobí dopady pro-
tiepidemických opatření na ekonomiku. V reak-
ci na zrušení superhrubé mzdy, což byl určitě
pozitivní krok pro peněženky občanů, musíme
z pozice veřejné správy počítat s poklesem pří-
jmů a hledat úspory.

Pokud by se mě ale někdo zeptal na finanční
kondici Jablonce, odkázal bych ho na hlavní
ukazatel aktuální finanční síly města – na pro-
vozní saldo. Vyjadřuje, kolik prostředků nám
zbývá po úhradě běžných výdajů na provoz
města k volnému rozhodování o investicích,
obnově majetku, splátkách dluhů nebo o úspo-
rách a tvorbě rezerv. Těší mě, že po letech 2018
a 2019, kdy se podařilo dosáhnout výsledku
provozního salda vyššího než 200 milionů ko-
run, i přes pokles výkonu české ekonomiky
v roce 2020 posílila finanční kondice města na
historicky nejlepší výsledek provozního salda
ve výši téměř 239 milionů korun. 

Samozřejmě nemůžeme usnout na vavří-
nech. Je třeba sledovat situaci a reagovat na
mnoho faktorů, které v roce 2021 můžou ne-
předvídatelně ovlivnit ekonomiku a následně
i naše příjmy z rozpočtového určení daní ob-
cím. Přestože je predikováno mírné oživení

ekonomiky, zůstáváme obezřetní. Máme histo-
rické srovnání s finanční krizí z let 2008–2009,
která tvrdě dopadla i na tehdejší plány měst-
ského rozpočtu. Ty byly mými předchůdci po-
stavené na předpokladu bezproblémového eko-
nomického růstu a zahrnovaly příliš rizikovou
míru zadluženosti a investičních výdajů. Pou-
čeni z důsledků tehdejší finanční krize dnes
pozorně sledujeme globální a celorepublikový
finanční vývoj, který se vždy promítá i do fi-
nanční situace měst a obcí. Aktivně regulujeme
výdaje, s obezřetností predikujeme daňové pří-
jmy. Chováme se víc konzervativně, tedy odpo-
vědně! Chceme zachovat naše město perspek-
tivní a přitažlivé pro všechny věkové skupiny,
s jeho sportovním a kulturním zázemím, život-
ním stylem, s garancí trvalého rozvoje průmys-
lu a pracovních příležitostí. Tedy snažíme se

i v této turbulentní době o maximálně stabilizo-
vaný rozpočet, radikálně jsme snížili zadlužení
města. Konkrétní čísla a analýzy jsou uvedeny
v jiné části tohoto vydání, já se zde chci trochu
věnovat i budoucnosti. Před námi jsou poža-
davky na rostoucí výdaje, např. na odpadové
hospodářství a další agendy a služby. Předev-
ším pak máme stále příliš velký vnitřní dluh na
údržbě městského majetku. Evidujeme na něm
nutné havarijní opravy a potřebné rekonstruk-
ce za 300 milionů korun (např. potřebujeme
100 mil. Kč na opravy ZŠ a MŠ, 100 mil. Kč na
opravy sportovní infrastruktury, z toho jen re-
konstrukce vzduchotechniky v městském bazé-
nu vyjde na 27 mil. Kč apod.). 

Musíme se tedy zamýšlet, kde hledat vnitřní
rezervy v hospodaření, abychom pro opravy
a obnovu našli potřebné zdroje. Existují nástro-
je, jako jsou např. investice do nových techno-
logií přinášejících městu úspory nebo dokonce
zisk. Jsou zde typy potenciálních příjmů, jako
je daň z nemovitosti nebo daň z hazardních
her, které by umožnily rozsáhlejší opravy měst-
ských nemovitostí, komunikací, chodníků
a mostů nebo modernizaci veřejného osvětlení,
ale také větší podporu kulturních a sportovních
subjektů. Jestli a do jaké míry takové příjmy ra-
cionálně využívat je ale věcí odpovědné diskuze
ve statutárních orgánech města a politických
rozhodnutí opřených o názor veřejnosti. Což je
odpovědnost stávající koalice ODS, ANO a SLK.

Milan Kouřil, 
náměstek primátora

Foto archiv MMJN
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Rozpočet města roku 2021 počítá s příjmy ve výši
938 058 tis. Kč a výdaji ve výši 1 182 641 tis. Kč.
Schodek rozpočtu ve výši 244 583 tis. Kč je kryt
tzv. financováním, kde jsou zahrnuty jak zůstatky
na běžných účtech města a prostředky ve správě
aktiv, tak splátky úvěrů a dlouhodobých závazků.
Zůstatek na účtech města k 31. 12. 2020 zapojený
do rozpočtu roku 2021 byl ve výši 104 375 tis. Kč
a ve správě aktiv bylo 100 694 tis. Kč. Tyto pro-
středky zároveň s příjmy tvoří zdroje rozpočtu.
Použití zdrojů je v běžných výdajích, které jsou
naplánovány ve výši 910 723 tis. Kč, kapitálové vý-
daje jsou ve výši 271 918 tis. Kč a splátky úvěrů
včetně splátek dlouhodobého závazku realizova-
ných energetických opatření EPC ve výši 20 486
tis. Kč. Jmenovité akce jsou navrženy ve výši 233
182 tis. Kč. Do jmenovitých akcí se promítají jak
investiční výdaje města včetně projektových doku-
mentací, tak i velké opravy, které jsou účetně za-
hrnuty mezi běžné výdaje.

Návrh rozpočtu města Jablonec nad Nisou na
rok 2021 se připravoval od pololetí roku 2020, pro-
šel čteními rozpočtu, která probíhala za účasti jed-
notlivých správců rozpočtu, vedoucích oddělení
a ředitelů organizací a společností napojených na
rozpočet města. Finanční výbor projednal návrh
rozpočtu na rok 2021 na své schůzi 1. února 2021
a doporučil jej ke schválení. Následně byl rozpočet
zveřejněn na úřední desce i webových stránkách
města. Zastupitelstvo města tento strategický do-
kument schválilo 18. února 2021.

Rozpočet roku 2021 jsme koncipovali podle
skutečnosti a rozpočtu roku 2020, kdy byly zajiš-
těny všechny funkce chodu města i jeho organiza-
cí. Sestavení rozpočtu na rok 2021, obdobně jako
rozpočtů let předchozích, bylo cíleno na udržení
stabilizace hospodaření města a pokrytí všech po-
třeb chodu města.

Sestavování rozpočtu je rozhodováním o způso-
bu využití disponibilních zdrojů, tj. očekávaných
příjmů, případně využití přebytků z minulých let
nebo smluvně zajištěné půjčky či úvěru. Domi-
nantním zdrojem jsou samozřejmě očekávané
příjmy, zejména příjmy daňové. Od odhadu výše
příjmů se odvíjí nejen výše celkových navrhova-
ných výdajů, ale i jejich struktura.

V roce 2020 město obdrželo ze státního rozpočtu
v důsledku koronavirové krize o 45 788 tis. Kč mé-
ně než za rok 2019. Propad daňových příjmů byl
obcím kompenzován nenávratným neúčelovým
příspěvkem ze státního rozpočtu ve výši 1 250 Kč
na obyvatele, pro Jablonec nad Nisou to byla část-
ka 57 216 tis. Kč.

Z opatrnosti jsou příjmy na rok 2021 navrhovány
v menší výši, a to především z důvodu nejistých do-
padů protiepidemických opatření na ekonomiku.

Pro rok 2021 došlo v rámci schválení daňového
balíčku ke změně rozpočtového určení daní ve
prospěch obcí a krajů. Poslední změna v rozpočto-
vém určení daní proběhla od 1. 1. 2018, kdy byl
obcím navýšen podíl z celostátního výnosu daně
z přidané hodnoty z 21,4 % na 23,58 %. Nyní došlo
s účinností od 1. 1. 2021 ke zvýšení podílu obcí
z celostátního hrubého výnosu u všech daní
z 23,58 % na 25,84 % a zrušení 40% podílu z inka-
sa daně vybrané od osob samostatně výdělečně
činných ve prospěch státu. 

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, výdaje na bytové hospodářství apod.
Dále neinvestiční příspěvky a dotace na provoz
městských organizací – 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., Centrum so-

ciálních služeb Jablonec nad Nisou, p. o., Městská
knihovna Jablonec nad Nisou, p. o., Městské di-
vadlo Jablonec nad Nisou, o. p. s., Technické služby
Jablonec nad Nisou, s. r. o., Nemocnice Jablonec
nad Nisou, p. o., Jablonecká dopravní, a. s., a v roce
2020 nově zřízená příspěvková organizace Kultura
Jablonec, p. o., která navázala na činnost společ-
ností Eurocentrum Jablonec nad Nisou, s. r. o.,
a Jablonecké kulturní a informační centrum, o. p. s.

V běžných výdajích máme rozpočtovány i re-
zervy města v objemu 72 500 tis. Kč, které se sklá-
dají z klasické rezervy ve výši 20 000 tis. Kč, re-
zervy spolufinancování ve výši 1 500 tis. Kč, která
slouží k předfinancování či dofinancování dotač-
ních akcí realizovaných v rámci programu nebo
projektu spolufinancovaného z rozpočtu Evropské
unie, dále je vytvořena rezerva na opravy ve výši
25 000 tis. Kč, která byla zavedena v roce 2011.
Součástí rezerv je i rezerva na opravy památek ve
výši 1 000 tis. Kč, rezerva na krizové řízení ve vý-
ši 1 000 tis. Kč vytvořená v souladu se zákonem č.
240/2000 Sb., krizový zákon, dále rezerva na par-
ticipaci ve výši 1 000 tis. Kč, rezerva Proseč ve vý-
ši 10 000 tis. Kč, která je tvořena prostředky z pro-
deje bytů v této lokalitě a bude použita na rozvoj
dané oblasti. Nově pro rok 2021 je vytvořena re-
zerva fond solidarity ve výši 1 000 tis. Kč, která bu-
de využita na pokrytí výpadků příjmů města z dů-
vodu poskytnutí případných úlev podnikatelům
v důsledku covidu, a rezerva nerozdělené pro-
středky skupiny B ve výši 12 000 tis. Kč na opravy
v kategorii B, které budou uskutečněny v případě
příznivé finanční situace města (např. rekonstruk-
ce toalet a rozvodů vody v budově radnice, výmě-
na oken MŠ 28. října, část prostředků na velko-
plošné opravy silnic).

Dále je v rozpočtu zahrnuta nevyčerpaná částka
rezervy na krizové situace z roku 2020 ve výši
2 325 tis. Kč a 51 000 tis. Kč na investiční akce a in-
vestiční opravy v kategorii B, které budou usku-
tečněny v případě příznivé finanční situace města,
nejdříve po I. čtvrtletí (např. výkupy pozemků
a nemovitostí, nové sedačky do kina Radnice,
chodník Hřbitovní, komunikace Sportovní – pře-
ložka nebo vodovod v ulici Na Palouku).

V kapitálových výdajích jsou prostředky na inves-
tiční záměry města, např. cyklopruhy Palackého,
pokračování I. etapy dešťové kanalizace-centrum,
pokračování příprav pro stavbu dopravního termi-
nálu, inženýrské sítě na Staré Osadě, ulice V Aleji,
rekonstrukce MŠ Montessori, hřiště ZŠ Arbesova
nebo zateplení ZŠ Rychnovská. 

Rozpočet roku 2021 je sestaven s ohledem na
hospodárnost, efektivnost a účelnost vynakláda-
ných prostředků. Kateřina Tuláčková

Analýza finančního zdraví
Saldo rozpočtu vyjadřuje rozdíl mezi celkovými
příjmy a celkovými výdaji za daný rok. Deficity
jsou přirozenou součástí rozpočtu města a ukazu-
jí, že ten rok město realizovalo více výdajů než
příjmů, to je zejména, když město investuje.

Do obnovy majetku města směřovaly opravy ve
výši přes 71 mil. Kč a investice v hodnotě bezmá-
la 230 mil. Kč, celkem 300 mil. Kč. Odpisy, tedy
minimální potřebná částka na obnovu majetku,
tvoří přibližně 77 mil. Kč. 

Pro hodnocení finančního zdraví města se vyu-
žívá mimo jiných ukazatelů i ukazatel provozního
salda. Počítá se jako rozdíl běžných příjmů a běž-
ných výdajů. Běžné příjmy jsou ty, které se pravi-
delně opakují, tj. příjmy daňové, nedaňové a nein-
vestiční transfery. Běžné výdaje jsou takové, které
musí město každý rok vynaložit na provozní akti-
vity včetně oprav a údržby majetku (vyjma inves-
tic), nebo je k nim město povinné na základě práv-
ních 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,

Rozpočet 2021

Vývoj salda příjmů a výdajů (v tis. Kč)

Vývoj daňových příjmů (v tis. Kč)
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Příjmová a výdajová část rozpočtu
PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU

Daňové příjmy 690 923 tis. Kč
Mezi rozhodující příjmy rozpočtů všech měst
a obcí patří daňové příjmy. Zahrnují daně, které
města dostávají 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 hazard-
ních her. Nejvyšší příjem předpokládáme z DPH
a z daní z příjmů právnických osob a fyzických o-
sob ze závislé činnosti. Při sestavování návrhu roz-
počtu na rok 2021 jsme vycházeli z predikce
Ministerstva financí ČR a ze skutečnosti roku
2020. 

Nedaňové příjmy 125 733 tis. Kč
Mezi nedaňové příjmy patří např. příjmy za likvi-
daci komunálního odpadu vybírané od občanů,
příjmy z bytového a nebytového hospodářství –
nájemné a služby, dále pak příjmy z pronájmů po-
zemků, úroků a dividend, přijaté sankční platby
za pokuty, splátky půjček z Fondu na zlepšení ú-
rovně bydlení.

Kapitálové příjmy 26 854 tis. Kč
Zde jsou zahrnuty příjmy z prodeje nemovitého
majetku města, tj. pozemky, budovy a byty. 

Transfery 94 548 tis. Kč
Transfery lze rozdělit do dvou typů, a to neinves-
tiční transfery, neboli dotace na provoz, a investič-
ní transfery neboli dotace investiční. Neinvestiční
transfery jsou určeny k využití v běžných výda-
jích, to jsou zejména dotace na výkon státní správy
(tzv. globální dotace), na veřejně prospěšné práce,
na činnost oddělení sociálně právní ochrany dětí.
Investiční transfery v rozpočtu roku 2021 jsou ve
výši 22 194 tis. Kč a týkají se investičních akcí od-
boru hospodářského a územního rozvoje, kon-
krétně na modernizaci ZŠ Kokonín nebo vodoteč
Dolina. 

Financování 265 069 tis. Kč
Zde jsou zahrnuty prostředky na účtech města
a v portfoliu k 31. 12. 2020. Zůstatek na účtech
města včetně spořících účtů byl ve výši 104 375 tis.
Kč a ve správě aktiv činil zůstatek prostředků 100
694 tis. Kč. Dále je v rozpočtu zapojen kontoko-
rentní úvěr ve výši 60 000 tis. Kč, který slouží jako
„pojistka“ a byl by využit pouze v případě nenadá-
lých výdajů a dočasného nedostatku finančních
prostředků na běžné výdaje.

VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU
Běžné výdaje 910 723 tis. Kč
Obsahem těchto rozpočtovaných položek jsou veš-

keré výdaje na provoz města. Jedná se např. o vý-
daje na opravu a údržbu majetku města (opravy
komunikací a budov, údržbu veřejné zeleně, ve-
řejného osvětlení, atd.), drobné neinvestiční náku-
py, odpadové hospodářství, činnost úřadu a měst-
ské policie, provoz školských zařízení, příspěvky
na sport a kulturu, provoz zřízených a založených
organizací, splácení úroků z úvěru a zahrnuje ta-
ké rezervy. 

Kapitálové výdaje 271 918 tis. Kč
Zde jsou prostředky na investiční záměry města
včetně investičních dotací městským organizacím.
Pro tento rok jsou plánovány např. tyto investiční
akce: v oblasti dopravy a infrastruktury – cyklo-
pruhy Palackého, pokračování I. etapy akce dešťo-
vá kanalizace centrum, pokračování příprav pro
stavbu dopravního terminálu, IS Stará Osada, uli-
ce v Aleji. V oblasti staveb města to je rekonstruk-
ce MŠ Montessori, hřiště ZŠ Arbesova, zateplení
ZŠ Rychnovská. V oblasti přípravy nových investic
ulice Čs. Armády, hřiště ZŠ Liberecká a v oblasti
volnočasových aktivit objekty zázemí u přehrady.

Financování 20 486 tis. Kč
Do této položky je zahrnuto splácení jistiny úvěru
z roku 2018 dle splátkového kalendáře 16 667 tis. Kč
a splátky energetických opatření EPC 3 819 tis. Kč.

PŘÍJMY
Daňové 690 923 tis. Kč
Nedaňové 125 733 tis. Kč
Kapitálové 26 854 tis. Kč
Transfery 94 548 tis. Kč
Financování 265 069 tis. Kč
Celkem 1 203 127 tis. Kč

VÝDAJE
Běžné 910 723 tis. Kč
Kapitálové 271 918 tis. Kč
Financování 20 486 tis. Kč
Celkem 1 203 127 tis. Kč
Popis příjmů a výdajů na straně (IV)

Daňové

Nedaňové
Kapitálové

Financování

Transfery
Financování

Kapitálové

Běžné

PŘÍJMY VÝDAJE

■ Struktura rozpočtu města na rok 2021

splátky dluhů či na úspory a tvorbu rezerv.
Provozní saldo vyjadřuje jakousi „roční finanční
sílu“ města. Po letech 2018 a 2019, kdy se podaři-
lo dosáhnout částky převyšující 200 mil. Kč, posí-
lila v roce 2020 finanční kondice města na nový
rekord provozního salda téměř 239 mil. Kč.

Město se snaží udržovat v rozumné výši finanč-
ní rezervy. Využívá kombinaci krytí svých závazků
rezervami na účtech, rezervami v rozpočtu
a z portfolia. Zůstatek finančních prostředků
k 31. 12. 2019 byl ve výši 196 mil. Kč, k 31. 12. 2020
ve výši 205 mil. Kč. Zadlužení města kleslo v roce
2020 na necelých 117 mil. Kč. Byl doplacen úvěr
od Komerční banky ve výši 250 mil. Kč z roku
2009 a město tak splácí jen úvěr z roku 2018 na
úhradu investičních nákladů spojených s výstav-
bou pavilonu intenzivní medicíny v areálu ne-
mocnice.

Do ekonomicky náročného období s nejistým
budoucím vývojem vstoupilo město Jablonec nad
Nisou ve výborné finanční kondici, i rozpočet pro
rok 2021 je navržen tak, aby mohl reagovat na vý-
voj v souvislosti s epidemií a jejím dopadem na
ekonomiku a přizpůsobovat se aktuální situaci. Ať
už možností čerpat předjednaný kontokorentní
úvěr v případě nenadálých výdajů a aktuálního
dočasného nedostatku finančních prostředků, ne-
bo využití rezerv, případně realizací plánovaných
akcí přesunutých do „rezervy“ – plánované akce
skupiny B (např. výkupy pozemků, výkupy nemo-
vitostí, přeložka komunikace Sportovní atd), které
budou uskutečněny v případě příznivé finanční si-
tuace města.

Kateřina Tuláčková

Nesplacené úvěry (v tis. Kč)

Vývoj provozního salda a výdajů na opravy (v tis. Kč)



(IV)

jablonecký měsíčník březen 2021

Jmenovité akce 2021
Doprava, infrastruktura 119 302 tis. Kč
• Cyklopruhy Palackého I. část
• Cyklotrasa Odra–Nisa – úsek 5. května
• Dešťová kanalizace centrum – I. etapa – I. část
• Dešťová kanalizace centrum – I. etapa – II. část
• Dešťová kanalizace centrum – I. etapa – povrchy
• Dešťová kanalizace centrum – II. etapa
• Dopravní terminál
• IS Stará Osada
• Lávka ul. Za Říčkou
• Most ul. Vodní
• Novoveská nádrž
• OK Ostrý roh
• Opěrná zeď Pod Baštou
• Parkoviště areál ZŠ Arbesova
• Revitalizace sídliště Šumava – ul. Březová a Spojovací
• Revitalizace sídliště Šumava – ul. Skelná
• SVS (vratka)
• ul. Lesní
• ul. Na Palouku – splašková kanalizace
• ul. Poštovní a okolí (vč. povrchů, chodníků…)
• ul. U Pískovny, Hřebenová
• ul. V Aleji
• ul. V Úvoze
• Vodoteč Dolina
• Vodovod Prosečská 200
• Vodovodní přípojka – sportovní areál ul. U Hřiště
• JKIC – odkup opěrné zdi, cestiček a naučné stezky
• Most Pionýrů
• F. L. Čelakovského rekonstrukce vodovodu
• Liberecká – Lípová rekonstrukce vodovodu
• Veřejné osvětlení
• Plakátovací plochy
• Kompostéry pro občany města
• Lesopark Žižkův vrch

Budovy a ostatní investice 81 552 tis. Kč
• Hasičská zbrojnice Kokonín
• MŠ 28. října – výměna oken – I. etapa
• MŠ Dolní/Kokonín – vzduchotechnika
• MŠ Husova – fasáda
• MŠ J. Hory – přírodní zahrada
• MŠ J. Hory – vzduchotechnika
• MŠ Mechová – vzduchotechnika
• MŠ Montessori
• MŠ Nová Pasířská
• Nemocnice – pavilon intenzivní medicíny
• Skalní masiv Podhorská – Mlýnská
• SUPŠ – výtah
• ZŠ Arbesova – hřiště
• ZŠ Na Šumavě – modernizace tělocvičny
• ZŠ Pasířská
• ZŠ Pasířská – vybavení kabinetů
• ZŠ Rychnovská
• ZŠ Rychnovská čp. 215 – zateplení
• MŠ Palackého – rekonstrukce plynové kotelny
• MŠ Tichá – oplocení
• Rekonstrukce kotelny – byt. dům Lidická ul.

Příprava investic – Projektové dokumentace 12 137 tis. Kč
• Cyklotrasa Kokonín – Rychnov
• Hřbitov Rýnovice – oprava zdi
• IS – rozvoj průmyslových zón (sjezd LIAZ)
• IS Osada Sever
• Kantorova vila
• Křišťálové údolí
• Lesopark Kokonín
• Městská knihovna
• Mosty – rekonstrukce
• MŠ – přírodní zahrady
• MŠ U Přehrady
• Odkanalizování nám. B. Němcové – II. etapa
• Parkoviště Dolní – Kokonín
• Radnice – odkanalizování
• Rýnovice – náves
• Skatepark
• ul. 5. května – napojení terminálu
• ul. Čs. armády
• ul. Horní
• ul. Kamenná – dešťová kanalizace
• ul. Karla Čapka
• ul. Letní
• ul. Průběžná – přeložka
• ul. Sportovní – přeložka
• Vnitroblok Anenská
• Vodojem Proseč
• Vodoteč Maxe Švabinského
• Výstup Pod Baštou
• ZŠ 5. května
• ZŠ Liberecká – hřiště
• ZŠ Pasířská – bezbariérovost
• ZŠ Pod Vodárnou
• Plavecký bazén

Sportoviště a volnočasové aktivity 12 457 tis. Kč
• Přehrada – objekty zázemí
• Dětská hřiště – zastínění
• Beachvolejbalová hřiště – oplocení

Projektové dokumentace a studie 7 734 tis. Kč
• Projekové dokumentace
• Projekové dokumentace dle strategického plánu

Celkem 233 182 tis. Kč

Přehled příjmů v roce 2021
DAŇOVÉ PŘÍJMY
Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 180 000 tis. Kč
Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 2 500 tis. Kč
Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 16 000 tis. Kč
Daň z příjmů právnických osob 99 500 tis. Kč
Daň z příjmů právnických osob za obce 15 000 tis. Kč
Daň z přidané hodnoty 332 000 tis. Kč
Daň z nemovitých věcí 20 000 tis. Kč
Správní poplatky 11 703 tis. Kč
Poplatek ze psů 1 450 tis. Kč
Poplatek z pobytu 500 tis. Kč
Poplatek za užívání veřejného prostranství 1 700 tis. Kč
Příjmy z loterií 10 000 tis. Kč
Ostatní 570 tis. Kč
Součet 690 923 tis. Kč

NEDAŇOVÉ A KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
Poskytování služeb 58 465 tis. Kč
Pronájem pozemků a nemovitostí 31 833 tis. Kč
Prodej nemovit. 15 000 tis. Kč
Prodej pozemků 10 000 tis. Kč
Ostatní 37 289 tis. Kč
Součet 152 587 tis. Kč

TRANSFERY 94 548 tis. Kč

Přehled výdajů v roce 2021
VYBRANÉ POLOŽKY PROVOZNÍ ČÁSTI ROZPOČTU

Kancelář primátora
Jablonecký měsíčník 2 181 tis. Kč
Požární ochrana 5 740 tis. Kč
Rezerva – krizové situace 1 000 tis. Kč

Kancelář tajemníka
Místní správa 175 916 tis. Kč

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

Odbor humanitní
Kultura 3 172 tis. Kč
Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání 284 tis. Kč
Ostatní záležitosti vzdělávání 340 tis. Kč
Pro-rodinná politika 306 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 22 536 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 1 000 tis. Kč
Rezerva – Proseč 10 000 tis. Kč
Fond solidarity 1 000 tis. Kč
Nerozdělené prostředky na akce skupiny B 12 000 tis. Kč

Odbor technický (dříve správy majetku)
Pojištění majetku 2 300 tis. Kč
Opravy bytového fondu 4 698 tis. Kč
Opravy MŠ a ZŠ 8 690 tis. Kč
Opravy mimoškolních zařízení 300 tis. Kč
Opravy kulturních zařízení 602 tis. Kč
Veřejná silniční doprava 57 732 tis. Kč
Provoz tramvaje 23 056 tis. Kč
Oprava komunikací a chodníků 24 000 tis. Kč
Údržba hřišť, koupališť, přehrady 656 tis. Kč
Údržba sportovních zařízení 6 019 tis. Kč
Údržba hřbitovů 2 138 tis. Kč
Očkování psů + útulky 

+ koše na psí exkrementy + deratizace 172 tis. Kč
Svoz odpadů (komunální, 

velkoobjemový, nebezpečný) 61 690 tis. Kč
Údržba veřejné zeleně 21 512 tis. Kč
Úklid města, černé skládky, úklid okolí přehrady 15 904 tis. Kč
Hřiště, pískoviště (opravy, údržba, nové prvky) 3 728 tis. Kč
Domy zvláštního určení 3 075 tis. Kč

Odbor územního a hospodářského rozvoje
Územní plánování 4 131 tis. Kč
Program MPZ (dotace) 1 500 tis. Kč
Program TI (dotace) 1 535 tis. Kč
Digitalizace archivu 522 tis. Kč
Strategický plán města 600 tis. Kč
Architekt 550 tis. Kč

Odbor stavební a životního prostředí
Údržba památných stromů a krajinných prvků 153 tis. Kč
Ošetření významných stromů 101 tis. Kč
Výkon rozhodnutí 320 tis. Kč

Městská policie
Bezpečnost a veřejný pořádek 44 254 tis. Kč
Prevence kriminality 900 tis. Kč
Dětské dopravní hřiště 159 tis. Kč

DOTACE A PŘÍSPĚVKY MĚSTSKÝM ORGANIZACÍM
Základní školy, p. o. 34 564 tis. Kč
Mateřské školy, p. o. 19 234 tis. Kč
Základní umělecká škola, p. o. 874 tis. Kč
Dům dětí a mládeže Vikýř, p. o. 2 166 tis. Kč
Městská knihovna Jablonec nad Nisou, p. o. 9 657 tis. Kč
Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o. 500 tis. Kč
Centrum sociálních služeb 

Jablonec nad Nisou, p. o. 19 990 tis. Kč
Městské divadlo Jablonec nad Nisou, o. p. s. 10 453 tis. Kč
Jablonecké kulturní a informační centrum 

Jablonec nad Nisou 1 000 tis. Kč
Eurocentrum Jablonec nad Nisou, s. r. o. 

– zrušení společnosti 0 tis. Kč
Kultura Jablonec, p. o. 

– zahájení činnosti od 1. 1. 2021 23 395 tis. Kč
Sport Jablonec nad Nisou, s. r. o. 24 922 tis. Kč
Technické služby Jablonec nad Nisou, s. r. o. 111 065 tis. Kč

DOTACE
Sportovní oblast 7 902 tis. Kč
Kulturní oblast 3 900 tis. Kč
Humanitní a sociální péče vč. soc. služeb 

dle zák. č. 108/20 9 409 tis. Kč
Výchova a vzdělávání 220 tis. Kč

Příspěvky, dotace, dary
TJ LIAZ 650 tis. Kč
Okresní hospodářská komora 80 tis. Kč
Jablíčko — centrum pro rodinu, z. s. 256 tis. Kč
Oblastní spolek Českého červeného kříže 

Jablonec n. N. 270 tis. Kč
Městská galerie MY, z. s. 907 tis. Kč
Jablonecká kulturní obec, z. s. 400 tis. Kč

Členské příspěvky na rok 2021
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 2021
1 den pobytu jednoho dítěte v MŠ 

(vč. bývalé MŠ Speciální) 45,71 Kč
1 den pobytu jednoho žáka v ZŠ 27,65 Kč
1 den pobytu jednoho žáka v ZUŠ 2,72 Kč
1 den a jednoho uživatele terénní 

pečovatelské služby 150,40 Kč
1 m2 hrobového místa za rok 46,00 Kč
1 výtisk Jabloneckého měsíčníku (náklad 21 450 ks) 9,24 Kč
pozn.: Ostatní položky nebudou v letošním roce uváděny 
z důvodu omezení provozu jednotlivých zařízení na základě
vládních opatření v souvislosti s pandemií Covid. Data by 
neměla oproti rokům s běžným provozem vypovídací hodnotu.

VYBRANÉ VÝDAJE TECHNICKÝCH SLUŽEB
Údržba a opravy komunikace za rok 20 000 tis. Kč
Zimní údržba za rok 17 500 tis. Kč

+ v rezervě 3 000 tis. Kč
Čištění města za rok 15 000 tis. Kč
Provoz veřejného osvětlení 20 684 tis. Kč
Svislé dopravní značení vč. zábradlí 2 705 tis. Kč
Vodorovné dopravní značení 1 300 tis. Kč
Čištění kašen 110 tis. Kč
Výzdoba města – vánoční strom 150 tis. Kč
Provoz veřejných WC 1 770 tis. Kč
Úklid černých skládek, úklid okolí přehrady 904 tis. Kč
Smluvní údržba veřejné zeleně 14 161 tis. Kč
Údržba psích košů 977 tis. Kč
Vývoz košů na komunální odpad 4 129 tis. Kč


