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Hospodaření je úspěšné, cíl roku 2022 je výkon
Při sestavování rozpočtu na rok 2021 jsme
pracovali s nejistotami spojenými s dopady
protiepidemických opatření na ekonomiku.
Především díky rychlému oživení ve druhé
polovině roku bylo plnění příjmů nad naši-
mi očekáváními a plánované výdaje byly ve
výsledku nižší než celkové příjmy. Udrželi
jsme si tak dostatečné rezervy pro případné
budoucí zhoršení situace a položili základ-
ní kámen rozpočtu nového.

Při koaličních jednáních k rozpočtu na rok 2022
jsme si stanovili za cíl udržet nízké zadlužení
a umožnit všem složkám města opět se na-
dechnout a realizovat činnosti, které byly v prů-
běhu kovidu utlumeny. Všichni společně se chce-
me vrátit k normálu a plně využít kapacity
a schopnosti, které máme k dispozici, a opět jet
na plný výkon.

Možná si vzpomenete, jak jsem v loňském
měsíčníku zdůrazňoval nutnost posílit výdaje
na opravy, jelikož značná část městské infra-
struktury je dlouhodobě podfinancovaná a je to
na ní vidět. Dobrou zprávou je, že v letošním
rozpočtu počítáme na opravy s historicky re-
kordní částkou téměř 150 mil. Kč. Pro srovnání:
v období 2016–2020 to bylo v průměru 75 mil. Kč
a 90 mil. Kč v roce 2021. 

I tato částka však není dostatečná. Potřebo-
vali bychom jeden a půl miliardy, abychom
spravili jen to nejnutnější. Tuto obrovskou su-
mu nemáme, zadlužovat se nechceme, ale po-
kud tuto částku budeme na opravy rezervovat
kromě letošního roku i v dalších deseti rozpoč-
tech, kumulativně k ní dojdeme a na našem
městě to bude postupně více a více vidět. Tímto

tempem by měl být napraven havarijní stav ko-
munikací, veřejného osvětlení, školských, spor-
tovních, kulturních objektů a dalšího majetku
města, který dlouho čeká na svoji obnovu.

Rozpočet počítá i s aktivní přípravou nových
rozvojových projektů a investic za téměř 300
mil. Kč. To je objem odpovídající našim vlast-
ním finančním zdrojům, který jsme zároveň
schopni s lidskými kapacitami úřadu procesně
zvládnout. 

I z tohoto pohledu považujeme schválený
rozpočet za vyvážený, umožňující řízený rozvoj
a oživení města, zrychlení tempa oprav, zajiště-
ní všech základních funkcí, a to vše z vlastních
zdrojů bez nárůstu zadlužení.

Jasným rizikem všech příštích rozpočtů jsou
energie. Díky výhodnému nákupu z jara 2020
má zatím město ceny velmi příznivé a letošní

rozpočet není vystaven tomuto tlaku. Ale po-
stupně s příchodem roku 2023 se situace bude
vyhrocovat a zřejmě ještě letos budeme nuceni
vytvořit zcela novou rozpočtovou rezervu na
tlumení dopadů významně vyšších cen za elek-
třinu a zemní plyn, respektive i za teplo a tep-
lou vodu vyráběnou spalováním zemního ply-
nu. Samozřejmě počítáme s dalším snižováním
spotřeby energií podpořenou investicemi do
energetických úspor, ale pokud budeme čelit
násobkům současných cen, nevyhnutelně to
tvrdě dopadne na rozpočet města a městských
organizací.

Ale buďme optimisté i přes to, že jsou před
námi veliké výzvy, jak udržet zdravé finance
města a zajistit jeho další rozvoj. Určitě by nám
v tom významně pomohla legislativní změna
v rozpočtovém určení daní, která by narovnala
značnou nespravedlnost a nerovnováhu přede-
vším mezi Prahou a ostatními krajskými a bý-
valými okresními, dnes povětšinou statutárními
městy. Ta totiž dostávají na jednoho obyvatele
třikrát méně než Praha, přitom ale musí úplně
stejně zajišťovat finančně náročnou infrastruk-
turu pro svou spádovou oblast. Na to jim ale
chronicky chybí peníze a vůle zadlužovat se.
Doufejme, že lidé z Prahy pochopí, že je i v je-
jich zájmu, aby se regiony rozvíjely. Pro stavbu
pražského metra se jistě najde jiný způsob finan-
cování než z rozpočtového určení daní určené-
ho primárně na financování dalších 6,5 tisíce
měst a obcí. Zapojujeme se tedy ve spolupráci
s ostatními městy do snah vyjednat spravedli-
vější přerozdělení, které by Jablonci přineslo
rychlejší rozvoj.

Milan Kouřil, náměstek primátora

Letos Jablonec plánuje investice do nového
nebo do rekonstrukcí již existujícího majet-
ku ve výši 418 mil korun. Na dopravu a in-
frastrukturu plánuje město vydat z rozpočtu
251 mil. korun, na opravy budov apod. více
jak 80 mil. korun, na přípravy nových inves-
tic je vyčleněno přes 44 mil. korun, 36 milio-
nů je určených na sportoviště a 6,5 mil. ko-
run na projektové dokumentace a studie. 

„Finančně nejnáročnější letošní realizací bu-
dou obě části cyklopruhů v ulici Palackého za
celkem 46,5 mil korun, k němuž se váže také
nové veřejné osvětlení, nasvícené křižovatky,
chodníky, zeleň, přechody a cyklolávka. Na in-
vestici tohoto projektu už máme přidělenou
14milionovou dotaci. S investicí za téměř 23
mil. korun počítáme také při realizaci retenční
nádrže pod Anenským náměstím společně
s kanalizační stokou v ulici Dvorská a částí sto-
ky v ulici Soukenná včetně kanalizačních ša-
chet. Celý projekt pak završí finální asfaltový
kryt náměstí i ulice Budovatelů,“ vysvětluje ná-
městek pro rozvoj města Petr Roubíček. Podle
něj je další velkou investicí, s níž nový rozpočet
počítá, dokončení rekonstrukce ulice Stará osa-

da, která započala loni. „Za rekonstrukci veřej-
ného osvětlení a komunikace včetně nové de-
šťové kanalizace letos zaplatí město téměř 16
mil. korun,“ doplňuje náměstek Roubíček. 

Rekonstrukci komunikací a kontejnerových
stání, výstavbu nových parkovacích míst a dět-
ských hřišť včetně úpravy zeleně čeká sídliště
Šumava. V rozpočtu je na tento projekt rezervo-
váno 25 mil. korun. Více jak 16 mil. korun při-
spěje město na odkanalizování Kokonína, 12,7
mil. korun je připravených na rekonstrukci
druhé části ulice Lesní, a to od železničního
přejezdu po křižovatku s ulicí Lesní stezka – Li-
liová. 

„V tomto projektu počítáme s rozšířením ko-
munikace v úseku po křižovatku s ulicí Zele-
nou na celkových šest metrů a vytvořením par-
kovacích zálivů i chodníkem na jedné straně,“
popisuje Petr Roubíček a pokračuje: „Velkou in-
vesticí bude také start budování zázemí jablo-
necké přehrady, a to na mšenském břehu za
13 mil. korun, nebo retoping umělého povrchu
atletické venkovní dráhy a sektorů na Střelnici
za 23 milionů.“

V rozpočtu investičních akcí je zahrnuto
mnoho dalších projektů, jako parkoviště v uli-

cích Hluboká a Na Roli, hřiště u ZŠ Arbesova,
projekt Moderní inovativní školy, který se týká
ZŠ Šumava. „Čekají nás také zajímavé projek-
tové práce, a to pokračování v projektování
Terminálu VOD, skateparku, MŠ U přehrady
atd.,“ uzavírá Petr Roubíček. 

Plánované jsou i opravy majetku města
Také odbor technický má v rozpočtu rezervo-
vané částky na opravy městského majetku. De-
set milionů korun je určených na modernizaci
a obnovu veřejného osvětlení, na opravy komu-
nikací je vyčleněna částka 30 mil. Kč. 

„Opravíme také další městský most, a to u MŠ
v Nové Pasířské za 3,8 mil. korun, se 3 mil. ko-
run počítáme na opravu komunikace a vybudo-
vání parkoviště u MŠ v ulici Dolní v Kokoníně,
více jak 5 mil. korun je určeno na fasádu Spe-
ciální ZŠ v ulici Liberecká, 3 miliony na opravu
hřiště ZŠ Rychnovská a další 2,7 mil. korun při-
praví prostory pro navýšení kapacity stejné
školy. Pokračovat budeme také v rekonstrukci
městských bytů, počítáme s částkou přes 23
mil. korun,“ informuje náměstek pro ekonomi-
ku a majetek Kouřil.
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Plán investic je více než bohatý

Milan Kouřil, náměstek primátora. Foto Jiří Endler
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Rozpočet města roku 2022 počítá s příjmy ve vý-
ši 1 090 939 tis. Kč a výdaji ve výši 1 411 069 tis. Kč.
Rozdíl mezi příjmy a výdaji rozpočtu ve výši
320 130 tis. Kč je kryt finančními prostředky z mi-
nulých let, tedy vlastními zdroji, tzv. financová-
ním, 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. 2021 zapojený do roz-
počtu roku 2022 byl ve výši 104 677 tis. Kč a ve
správě aktiv bylo 175 162 tis. Kč. Tyto prostředky
zároveň s příjmy tvoří zdroje rozpočtu. Použití
zdrojů je v běžných výdajích, které jsou napláno-
vány ve výši 1 024 073 tis. Kč, kapitálové výdaje
jsou ve výši 386 996 tis. Kč a splátky úvěrů včet-
ně splátek dlouhodobého závazku realizovaných
energetických opatření EPC ve výši 20 562 tis. Kč.
Jmenovité akce jsou navrženy ve výši 418 210 tis. Kč.
Do jmenovitých 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
2022 se připravoval od pololetí roku 2021, prošel
čteními rozpočtu, která probíhala za účasti jednotli-
vých správců rozpočtu, vedoucích oddělení a ředite-
lů organizací a společností napojených na rozpočet
města. Finanční výbor projednal návrh rozpočtu
na rok 2022 na své schůzi dne 24. ledna 2022
a doporučil jej ke schválení. Následně byl rozpočet
zveřejněn na úřední desce i webových stránkách
města. Zastupitelstvo města tento strategický do-
kument schválilo dne 10. února 2022.

Rozpočet roku 2022 jsme koncipovali podle
skutečnosti a rozpočtu roku 2021, kdy byly zajiš-
těny všechny funkce chodu města i jeho organi-
zací. Sestavení rozpočtu na rok 2022, obdobně
jako rozpočtů let předchozích, bylo cíleno na
udržení stabilizace hospodaření města a pokrytí
všech potřeb chodu města.

Sestavování rozpočtu je rozhodováním o způ-
sobu využití disponibilních zdrojů, tj. očekáva-
ných příjmů, případně využití přebytků z minu-
lých let nebo smluvně zajištěné půjčky či úvěru.
Dominantním zdrojem jsou samozřejmě očeká-
vané příjmy, zejména příjmy daňové. Od odhadu
výše příjmů se odvíjí nejen výše celkových navr-
hovaných výdajů, ale i jejich struktura.

S ohledem na skutečnost roku 2021 a očekáva-
ný pozvolný růst ekonomiky odhadujeme nárůst
daňových příjmů oproti roku 2021 o necelá 3 %.
Vycházíme z makroekonomické predikce Minis-
terstva financí, podle které by mohl hospodářský
růst v roce 2022 dosáhnout 4,1 % (očekávaný ná-
růst ekonomického výkonu za rok 2021 je odha-
dován na 2,5 %).

V roce 2021 daňové příjmy vzrostly oproti roku
2020 o 10 % (po přičtení příspěvků ze státního
rozpočtu ke zmírnění negativních dopadů na da-
ňové příjmy působností zákona o kompenzačním
bonusu ve výši 57 216 tis. Kč v roce 2020 a 10 457
tis. Kč v roce 2021 je nárůst ve výši 3 %). Ke zvý-
šení daňových příjmů přispěla úprava rozpočto-
vého určení daní ve prospěch obcí a krajů. V dů-
sledku zrušení superhrubé mzdy došlo k poklesu
výnosu daně z příjmů fyzických osob. Oproti to-

mu došlo ke zvýšení objemu daně z přidané hod-
noty.

Na straně běžných výdajů je počítáno s pokry-
tím všech mandatorních výdajů, tj. výdajů na
opravu a údržbu majetku města, na činnost ma-
gistrátu i městské policie, výdaje na bytové hos-
podářství apod. Dále neinvestiční příspěvky a do-
tace 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 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 Jablo-
nec nad Nisou, p. o., Jablonecká dopravní, a. s.,
a v roce 2020 nově zřízená příspěvková organi-
zace Kultura Jablonec, p. o., která navázala na
činnost společností 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 46 080 tis. Kč, které se
skládají z klasické rezervy města ve výši 20 000
tis. Kč, rezervy spolufinancování ve výši 1 830 tis.
Kč, která slouží k předfinancování či dofinanco-
vání dotačních akcí realizovaných v rámci pro-
gramu nebo projektu spolufinancovaného z roz-
počtu Evropské unie, dále je vytvořena rezerva
na opravy ve výši 10 000 tis. Kč, která byla zave-
dena v roce 2011. Součástí rezerv je i rezerva na
opravy památek ve výši 1 000 tis. Kč, rezerva na
krizové řízení ve výši 1 000 tis. Kč vytvořená
v souladu se zákonem č. 240/2000 Sb., krizový
zákon, dále rezerva na participaci ve výši 1 000
tis. Kč, rezerva Proseč ve výši 10 000 tis. Kč, kte-
rá je tvořena prostředky z prodeje bytů v této lo-
kalitě a bude použita na rozvoj dané oblasti. Dále
je v rozpočtu zahrnuta nevyčerpaná částka re-
zervy na krizové situace z roku 2021 ve výši
1 250 tis. Kč.

V kapitálových výdajích jsou prostředky na in-
vestiční záměry města, např. cyklopruhy Palacké-
ho, dešťová kanalizace centrum I. etapa, dopravní
terminál, IS Stará Osada, ulice V Aleji, rekon-
strukce MŠ Montessori, hřiště ZŠ Arbesova, revi-
talizace sídliště Šumava.

Rozpočet roku 2022 je sestaven s ohledem na
hospodárnost, efektivnost a účelnost vynakláda-
ných prostředků.

Kateřina Tuláčková

Rozpočet 2022

Vývoj daňových příjmů (v tis. Kč)

Vývoj hospodaření
Saldo rozpočtu vyjadřuje rozdíl mezi celkový-
mi příjmy a celkovými výdaji za daný rok.
Deficity jsou přirozenou součástí rozpočtu
města a ukazují, že ten rok město realizovalo
více výdajů než příjmů, to je zejména, když
město investuje.

Do obnovy majetku města v roce 2021 směřova-
ly opravy ve výši přes 90 mil. Kč a investice
v hodnotě bezmála 160 mil. Kč, celkem 250 mil. Kč.
Odpisy, tedy minimální potřebná částka na ob-
novu majetku, tvoří přibližně 80 mil. Kč. 

Pro hodnocení finančního zdraví města se vy-
užívá mimo jiných ukazatelů i ukazatel provoz-
ního salda. Počítá se jako rozdíl běžných příjmů
a běžných výdajů. 

Běžné příjmy jsou ty, které se pravidelně opa-
kují, tj. příjmy daňové, nedaňové a neinvestiční
transfery. Běžné výdaje jsou takové, které musí
město každý rok vynaložit na provozní aktivity
včetně oprav a údržby majetku (vyjma investic),
nebo je k nim město povinné na základě práv-
ních předpisů. Dá se shrnout, že provozní saldo
vyjadřuje prostředky, které zbývají samosprávě

Vývoj salda příjmů a výdajů (v tis. Kč)

rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
příjmy 766 345 784 954 862 507 804 011 845 328 867 894 1 075 322 1 148 070 1 128 181 1 165 945
výdaje 707 701 778 405 757 842 845 557 747 291 771 907 1 042 099 1 190 001 1 061 294 1 072 979
saldo 58 644 6 549 104 665 –41 546 98 037 95 987 33 223 –41 931 66 887 92 966
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Příjmová a výdajová část rozpočtu 2022
PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU
Daňové příjmy 820 385 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. Od roku 2022 patří mezi daňové příjmy
nově příjem z poplatku za odkládání komunální-
ho odpadu z nemovité věci, do roku 2021 platby od
občanů za likvidaci komunálního odpadu patřily
mezi nedaňové příjmy. Nejvyšší příjem předpoklá-
dáme z DPH a z daní z příjmů právnických osob
a fyzických osob ze závislé činnosti, u které došlo
od roku 2021 k výraznému poklesu v důsledku
zrušení superhrubé mzdy. Při sestavování návrhu
rozpočtu na rok 2022 jsme vycházeli z predik-
ce Ministerstva financí ČR a ze skutečnosti roku
2021. 

Nedaňové příjmy 100 751 tis. Kč
Mezi nedaňové příjmy patří např. příjmy z bytové-
ho a nebytového hospodářství – nájemné a služby,
dále pak příjmy z pronájmů pozemků, úroků a di-
vidend, přijaté sankční platby za pokuty.

Kapitálové příjmy 37 000 tis. Kč
Zde jsou zahrnuty příjmy z prodeje nemovitého

majetku města, tj. pozemky (22 000 tis. Kč), budo-
vy (5 000 tis. Kč) a byty (prodej bytů Horní Proseč
10 000 tis. Kč). 

Transfery 132 803 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 výdajích
a je to zejména dotace na výkon státní správy (tzv.
globální dotace ve výši 50 432 tis. Kč), dotace na
veřejně prospěšné práce, na činnost oddělení soci-
álně právní ochrany dětí a příjem z Dopravního
sdružení obcí Jablonecka na sdílené náklady pro
zajištění dopravní obslužnosti veřejnou hromad-
nou dopravou. Investiční transfery v rozpočtu ro-
ku 2022 jsou ve výši 51 310 tis. Kč a týkají se inves-
tičních akcí odboru hospodářského a územního
rozvoje, konkrétně MŠ Montessori, vodoteč Doli-
na, retenční nádrž Anenské náměstí, hasičská zbroj-
nice Kokonín nebo cyklotrasa Odra – Nisa. 

Financování 340 692 tis. Kč
Zde jsou zahrnuty prostředky na účtech města
a v portfoliu k 31. 12. 2021. Zůstatek na účtech
města včetně spořících účtů byl ve výši 104 677 tis.
Kč a ve správě aktiv činil zůstatek prostředků 175
162 tis. Kč. Dále je v rozpočtu zapojen kontoko-
rentní úvěr ve výši 45 000 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 1 024 073 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 386 996 tis. Kč
Zde jsou prostředky na investiční záměry města
včetně investičních dotací městským organizacím.
Pro tento rok jsou plánovány např. tyto investiční
akce: cyklopruhy Palackého, dešťová kanalizace
centrum I. etapa, dopravní terminál, IS Stará
Osada, ulice V Aleji, rekonstrukce MŠ Montessori,
hřiště ZŠ Arbesova, revitalizace sídliště Šumava.

Financování 20 562 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 3 895 tis. Kč.

PŘÍJMY
Daňové 820 385 tis. Kč
Nedaňové 100 751 tis. Kč
Kapitálové 37 000 tis. Kč
Transfery 132 803 tis. Kč
Financování 340 692 tis. Kč
Celkem 1 431 631 tis. Kč

VÝDAJE
Běžné 1 024 073 tis. Kč
Kapitálové 386 996 tis. Kč
Financování 20 562 tis. Kč
Celkem 1 431 631 tis. Kč
Popis příjmů a výdajů na straně (IV)

Daňové

Nedaňové
Kapitálové

Financování

Transfery
Financování

Kapitálové

Běžné

PŘÍJMY VÝDAJE

■ Struktura rozpočtu města na rok 2022

po úhradě provozu z běžných příjmů k volnému
rozhodování, fakticky na investice, obnovu ma-
jetku, splátky dluhů či na úspory a tvorbu rezerv.
Provozní saldo vyjadřuje jakousi „roční finanční
sílu“ města. V letech 2018 a 2019 se podařilo do-
sáhnout částky převyšující 200 mil. Kč, v roce
2020 finanční kondice města posílila na nový re-
kord provozního salda téměř 239 mil. Kč,
a i v roce 2021 se podařilo udržet hodnotu pro-
vozního salda nad úrovní 200 mil. Kč.

Město se snaží udržovat v rozumné výši fi-
nanční rezervy. Využívá kombinaci krytí svých
závazků rezervami na účtech, rezervami v roz-
počtu a z portfolia. 

Zůstatek finančních prostředků k 31. 12. 2021
byl ve výši téměř 280 mil. Kč. Zadlužení města
kleslo v roce 2021 na 100 mil. Kč. Město splácí
jen úvěr z roku 2018 na úhradu investičních ná-
kladů spojených s výstavbou pavilonu intenzivní
medicíny v areálu nemocnice. V roce 2021 a 2022
má město možnost čerpat úvěr na opravy bytů až
do výše 20 mil. Kč, tento úvěr začne splácet od
roku 2023.

Rozpočet pro rok 2022 je navržen tak, aby
mohl reagovat na vývoj v souvislosti s epidemií
a jejím dopadem na ekonomiku a přizpůsobovat
se aktuální situaci. 

Ať už možností čerpat předjednaný kontoko-
rentní úvěr v případě nenadálých výdajů a aktu-
álního dočasného nedostatku finančních pro-
středků, nebo využitím rezerv.

Kateřina Tuláčková

Nesplacené úvěry (v tis. Kč)

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



(IV)

jablonecký měsíčník březen 2022

Jmenovité akce 2022
Doprava, infrastruktura 251 415 tis. Kč
• Cyklopruhy Palackého I. část
• Cyklopruhy Palackého II. část
• Cyklotrasa Odra-Nisa – úsek 5. května
• Cyklotrasa Turnovská
• Dešťová kanalizace centrum – I. etapa
• Dešťová kanalizace centrum – I. etapa – povrchy
• Dešťová kanalizace cemtrum – II. etapa
• Dešťová kanalizace centrum II. etapa – povrchy
• Dešťová kanalizace ul. Kamenná
• Chodník ul. Hřbitovní
• IS Stará Osada
• Lávka ul. Za Říčkou
• Most ul. Luční
• Most ul. Vodní
• Novoveská nádrž
• Odkanalizování Kokonín
• OK Ostrý roh
• Parkoviště ul. Hluboká
• Parkoviště ul. Na Roli
• Propojení ul. Polní – Stavbařů
• Propojení ul. U Přehrady – Březová
• Revitalizace sídliště Šumava – ul. Jeronýmova
• SVS (příspěvek odkanalizování Kokonín)
• SVS (vratka)
• ul. Generála Mrázka – povrchy
• ul. Karla Čapka
• ul. Kaštanová
• ul. Lesní
• ul. Na Palouku – splašková kanalizace
• ul. Sportovní
• ul. U Pískovny, Hřebenová
• ul. U Přehrady (Jablotron)
• ul. V Aleji
• ul. V Úvoze
• Vodoteč Dolina
• Vodovod Prosečská 200
• Komunikace a parkoviště – MŠ Dolní
• Lesopark Žižkův vrch
• Komunitní kompostéry
• Lávka Tyršův park
• ul. Liberecká–Lípová – rekonstrukce vodovodu
• Most – MŠ Nová Pasířská
• Parkové cesty
• Stanoviště kontejnerů
• Veřejné osvětlení

Budovy a ostatní investice 80 044 tis. Kč
• Hasičská zbrojnice Kokonín – navazující investice
• Lesopark Kokonín – památník
• MŠ 28. října – výměna oken – I. etapa
• MŠ 28. října – výměna oken – II. etapa
• MŠ Husova – fasáda
• MŠ Husova – přírodní zahrada
• MŠ J. Hory – přírodní zahrada
• MŠ Montessori
• MŠ Nová Pasířská
• Radnice – vitrážová okna
• SUPŠ – výtah
• ZŠ Arbesova – cyklopřístřešek
• ZŠ Arbesova – hřiště
• ZŠ Montessori – 5. května
• ZŠ Na Šumavě – MIŠ
• ZŠ Na Šumavě – MIŠ – navazující investice
• ZŠ Pasířská – vybavení kabinetů
• SZŠ Liberecká – fasáda
• ZŠ Pasířská
• ZŠ Rychnovská – hřiště
• ZŠ Rychnovská – navýšení kapacity
• Byty – rekonstrukce

Příprava investic – Projektové dokumentace 44 301 tis. Kč
• Cyklotrasa Kokonín – Rychnov
• Dětské dopravní hřiště
• Dopravní terminál
• IS – rozvoj průmyslových zón (sjezd LIAZ)
• IS Osada Sever
• Kanalizace Kokonín – Tyršova stezka, ul. Zvonková
• Kanalizace Proseč – Zlatá ulička
• Kantorova vila
• Městská knihovna
• Mosty – rekonstrukce
• MŠ – přírodní zahrady
• MŠ U Přehrady
• Odkanalizování nám. B. Němcové – 3. etapa
• Opěrná zeď Pod Baštou
• Parkovací dům
• Parkoviště Dolní – Kokonín
• Radnice – hydroizolace
• Radnice – odkanalizování
• Revitalizace sídliště Šumava – ul. Březová a Spojovací
• Revitalizace sídliště Šumava – ul. Skelná
• Skatepark
• Střelecká 7
• ul. 5. května – napojení terminálu
• ul. Čs. armády
• ul. Horní
• ul. Průběžná – přeložka
• ul. Za Hrází
• Vnitroblok Anenská
• Vodojem Proseč
• Vodoteč Maxe Švabinského
• Vodovod I. etapa ul. Na Palouku, Horní
• Výstup Pod Baštou
• ZŠ 5. května – učebny
• ZŠ 5. května – zateplení
• ZŠ Arbesova – učebny
• ZŠ Liberecká – hřiště
• ZŠ Modernizace
• ZŠ Mozartova – učebny
• ZŠ Pasířská – učebny

• ZŠ Pod Vodárnou – učebny
• ZŠ Pod Vodárnou – zateplení
• ZŠ Rychnovská čp. 215 – sanace sklepa
• ZŠ Rychnovská čp. 215 – zateplení
• ZŠ Rychnovská čp. 216 – učebny, tělocvična
• Plavecký bazén – rekonstrukce VZT

Sportoviště a volnočasové aktivity 36 000 tis. Kč
• Přehrada – objekty zázemí
• Střelnice – atletický ovál

Projektové dokumentace a studie 6 450 tis. Kč
• Projekové dokumentace
• Projekové dokumentace dle strategického plánu

Celkem 418 210 tis. Kč

Přehled příjmů v roce 2022
DAŇOVÉ PŘÍJMY
Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 129 800 tis. Kč
Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 8 000 tis. Kč
Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 21 000 tis. Kč
Daň z příjmů právnických osob 176 200 tis. Kč
Daň z příjmů právnických osob za obce 15 000 tis. Kč
Daň z přidané hodnoty 395 000 tis. Kč
Daň z nemovitých věcí 20 000 tis. Kč
Správní poplatky 11 705 tis. Kč
Poplatek ze psů 1 450 tis. Kč
Poplatek z pobytu 450 tis. Kč
Poplatek za užívání veřejného prostranství 1 700 tis. Kč
Poplatek za odkládání komun. odpadu z nem. věci 35 000 tis. Kč
Příjmy z loterií 4 460 tis. Kč
Ostatní 620 tis. Kč
Součet 820 385 tis. Kč

NEDAŇOVÉ A KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
Poskytování služeb 26 550 tis. Kč
Pronájem pozemků a nemovitostí 31 646 tis. Kč
Prodej nemovit. 15 000 tis. Kč
Prodej pozemků 22 000 tis. Kč
Ostatní 42 555 tis. Kč
Součet 137 751 tis. Kč

TRANSFERY 132 803 tis. Kč

Přehled výdajů v roce 2022
VYBRANÉ POLOŽKY PROVOZNÍ ČÁSTI ROZPOČTU

Kancelář primátora
Jablonecký měsíčník 2 181 tis. Kč
Požární ochrana 2 850 tis. Kč
Rezerva – krizové situace 2 250 tis. Kč

Kancelář tajemníka
Místní správa 200 748 tis. Kč

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

Odbor humanitní
Kultura 3 127 tis. Kč
Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání 284 tis. Kč
Ostatní záležitosti vzdělávání 700 tis. Kč

Odbor ekonomiky
Daň z příjmů právnických osob za obec 15 000 tis. Kč
Daň z přidané hodnoty 4 500 tis. Kč
Splátky úvěrů, úroků a EPC 26 664 tis. Kč
Rezerva města 20 000 tis. Kč
Rezerva – spolufinancování 1 830 tis. Kč
Rezerva na opravy památek 1 000 tis. Kč
Rezerva – opravy 10 000 tis. Kč
Rezerva – participativní rozpočet 1 000 tis. Kč
Rezerva – Proseč 10 000 tis. Kč
Program MPZ (dotace) 1 500 tis. Kč
Program TI (dotace) 1 500 tis. Kč

Odbor technický (dříve správy majetku)
Pojištění majetku 2 300 tis. Kč
Opravy bytového fondu 23 245 tis. Kč
Opravy MŠ a ZŠ 8 691 tis. Kč
Opravy mimoškolních zařízení 1 750 tis. Kč
Opravy kulturních zařízení 747 tis. Kč
Veřejná silniční doprava 70 865 tis. Kč
Provoz tramvaje 23 579 tis. Kč
Oprava komunikací a chodníků 38 133 tis. Kč
Údržba hřišť, koupališť, přehrady 1 008 tis. Kč
Údržba sportovních zařízení 15 754 tis. Kč
Údržba hřbitovů 7 004 tis. Kč

Očkování psů + útulky + koše na psí exkrementy 
+ deratizace 2 187 tis. Kč

Svoz odpadů (komunální, velkoobjemový, 
nebezpečný) 68 645 tis. Kč

Údržba veřejné zeleně 24 076 tis. Kč
Úklid města, černé skládky, 

úklid okolí přehrady 15 904 tis. Kč
Hřiště, pískoviště (opravy, údržba, nové prvky) 4 684 tis. Kč
Domy zvláštního určení 3 236 tis. Kč

Odbor územního a hospodářského rozvoje
Územní plánování 3 650 tis. Kč
Strategický plán města 325 tis. Kč
Technická a koordinační pomoc 300 tis. Kč
Architekt 550 tis. Kč

Odbor stavební a životního prostředí
Údržba památných stromů a krajinných prvků 120 tis. Kč
Ošetření významných stromů 80 tis. Kč
Výkon rozhodnutí 315 tis. Kč

Městská policie
Bezpečnost a veřejný pořádek 43 991 tis. Kč
Prevence kriminality 1 274 tis. Kč
Dětské dopravní hřiště 110 tis. Kč

DOTACE A PŘÍSPĚVKY MĚSTSKÝM ORGANIZACÍM
Základní školy, p. o. 38 081 tis. Kč
Mateřské školy, p. o. 22 565 tis. Kč
Základní umělecká škola, p. o. 1 134 tis. Kč
Dům dětí a mládeže Vikýř, p. o. 3 231 tis. Kč
Městská knihovna Jablonec nad Nisou, p. o. 10 381 tis. Kč
Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o. 500 tis. Kč
Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o. 22 790 tis. Kč
Městské divadlo Jablonec nad Nisou, o. p. s. 11 103 tis. Kč
Kultura Jablonec, p. o. 23 695 tis. Kč
Sport Jablonec nad Nisou, s. r. o. 38 480 tis. Kč
Technické služby Jablonec nad Nisou, s. r. o. 128 296 tis. Kč

DOTACE
Sportovní oblast (vč. navýšení) 9 700 tis. Kč
Kulturní oblast 4 087 tis. Kč
Humanitní a sociální péče vč. soc. služeb 

dle zák. č. 108/20 Sb. 8 710 tis. Kč
Výchova a vzdělávání 220 tis. Kč
Pro-rodina 256 tis. Kč

Příspěvky, dotace, dary – ostatní
TJ LIAZ 650 tis. Kč
Okresní hospodářská komora 80 tis. Kč
Oblastní spolek Českého červeného kříže 

Jablonec nad Nisou 270 tis. Kč

Členské příspěvky na rok 2022
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 2022
1 den pobytu jednoho dítěte v MŠ 48,91 Kč
1 den pobytu jednoho žáka v ZŠ 32,95 Kč
1 den pobytu jednoho žáka v ZUŠ 7,02 Kč
1 den pobytu jednoho žáka v DDM Vikýř 12,30 Kč
1 den a jednoho uživatele terénní pečovatelské služby 187,00 Kč
1 přepravený občan v MHD 21,72 Kč
1 m2 hrobového místa za rok 150,00 Kč
1 výtisk Jabloneckého měsíčníku (náklad 21 450 ks) 9,24 Kč

pozn.: Ostatní položky nebudou opět 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 30 000 tis. Kč
Zimní údržba za rok 20 000 tis. Kč
Čištění města za rok 15 000 tis. Kč
Provoz veřejného osvětlení 27 184 tis. Kč
Svislé dopravní značení vč. zábradlí 2 705 tis. Kč
Vodorovné dopravní značení 1 300 tis. Kč
Čištění kašen 153 tis. Kč
Výzdoba města – vánoční strom 150 tis. Kč
Provoz veřejných WC 3 091 tis. Kč
Úklid černých skládek, úklid okolí přehrady 295 tis. Kč
Smluvní údržba veřejné zeleně 15 003 tis. Kč
Údržba psích košů 977 tis. Kč
Vývoz košů na komunální odpad 4 129 tis. Kč


