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Rozpočet města na rok 2023
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Vytvořit letošní rozpočet nebylo jednoduché
Vážení spoluobčané, v této příloze Jabloneckého
měsíčníku vám nabízíme městský rozpočet na
rok 2023. Je mým devátým a musím říct, že je
to po delší době jeden z nejsložitějších rozpo-
čtů, které jsem připravoval. Všichni vnímáme
ekonomické prostředí, v němž právě žijeme.
Víme, že se zvyšovaly ceny energií i úrokové
sazby, vývoj ekonomiky je poměrně těžko pre-
dikovatelný, proto sestavení rozpočtu nebylo
úplně jednoduché. Na druhou stranu jako zá-
sadní vnímám fakt, že se nám podařilo rozpo-
čet postavit a splnit zadání, aby byly zachované
veškeré funkce chodu města a provoz měst-
ských organizacích bez jakéhokoli omezení.
Pro vás, Jablonečany, to jednoduše znamená, že
například dál budou fungovat školy i sportoviš-
tě, že budeme financovat městskou hromadnou
dopravu a nepočítáme se zdražením jízdného.

Ceny energií byly dominantní výdajovou po-
ložkou, mající vliv na skladbu rozpočtu pro rok
2023. V minulých letech jsme měli vysoutěžené
dobré ceny elektrické energie. Dnes jsme na ce-
nách zastropovaných a navýšení výdajové strán-
ky v rozpočtu činí řádově sto milionů korun. 

Velkou položkou v rozpočtu je také tradičně
částka určená na městské investice. V tom le-

tošním zůstává jejich objem stejný. Například
jenom do školství chceme investovat téměř
60 mil. korun. Jelikož se však zvyšují ceny sta-
vebních prací i materiálu, můžeme narazit na
to, že až projekt vysoutěžíme, tak částka, kterou
máme v rozpočtu připravenou, nebude stačit.
Ale i na to jsme mysleli a vytvořili rezervu,
z níž jsme eventuálně schopní pokrýt i zvýšené
investiční náklady. 

Stejně jsme mysleli na opravy městského ma-
jetku. Finanční objem, který rezervujeme na

opravy, je navýšený na částku 130 mil. korun
a zároveň máme vytvořenou 30milionovou re-
zervu, pokud by nám rozpočtovaná částka ne-
stačila na všechny opravy, které jsme napláno-
vali. K plánovaným počítáme také opravy bytů.
Loni město vyčerpalo 20milionový úvěr, za
nějž jsme řadu bytů opravili. Tím to rozhodně
nekončí, v opravách chceme pokračovat, už to
však nebude z peněz úvěrových, ale městských. 

Oproti minulému roku jsme navýšili rezervy.
Když je všechny spočítám, dělá to asi 103 milio-
nů korun. Mezi ty nové patří rezerva na energie
ve výši 31 mil. Kč, vzhledem k dění v Evropě je
na 3 miliony navýšená rezerva na krizové říze-
ní. A specifická je inflační rezerva rovnající se
13 mil. korun, která je určená na případné na-
výšení smluv, pokud by naši dodavatelé začali
uplatňovat inflační doložku. 

Pokud se mě ptáte, zda je tvorba městského
rozpočtu složitá, myslím, že je hlavně pracná.
Člověk totiž při jeho tvorbě musí spojit dva po-
hledy – ekonomický a politický. A asi největší
umění je oba ty pohledy skloubit, protože eko-
nomicky je to správně vždycky.

Miloš Vele, primátor 

Jak hodnotí hospodaření města, jsme se ze-
ptali Luďka Tesaře, odborníka na ekonomi-
ku obcí, který navštívil Jablonec začátkem
února. Pro zastupitele a členy finančního
výboru měl připravenou prezentaci na toto
téma. Při té příležitosti jsme mu položili ně-
kolik otázek.

Od kdy spolupracujete s Jabloncem?
Tuším, že od roku 2008, kdy jsem pro vaše měs-
to připravoval rozbor hospodaření a výhled da-
ňových příjmů.

Jak hodnotíte současné hospodaření Jablonce?
Z mého pohledu na tom byl Jablonec po ekono-
mické stránce nejlépe v období let 2010–2018.
V těchto letech město zásadně ozdravilo finan-
ce. Měl jsem velkou radost z toho, že moje rady
tzv. padly na úrodnou půdu a Jablonec se tak
stal příkladně hospodařícím městem, i když
v roce 2010 byl zatížen nesplacenými úvěry
v objemu přes 450 mil. Kč a roční splátka přes
75 mil. Kč byla velkou zátěží pro městský roz-
počet. Pro porovnání – částka 75 mil. Kč před-
stavuje minimální výši prostředků do oprav
a údržby majetku města.

Z čeho vycházíte při hodnocení?
Podklady čerpám z monitoru státní pokladny,
což je portál Ministerstva financí, kam jsou
vkládány měsíční přehledy o hospodaření všech
měst a obcí ČR. Pro hodnocení finančního zdra-
ví využívám ukazatel provozního salda, který
se vypočítá jako rozdíl běžných příjmů a běž-
ných výdajů. Tento ukazatel porovnávám s celo-
republikovým průměrem. Důležité je, aby v čase
běžné příjmy rostly rychleji než běžné výdaje.

A to se Jablonci v letech 2010–2018 dařilo veli-
ce úspěšně. V tomto období se město rozvíjelo
a jeho finance se zásadně zlepšovaly. 

Máte pro Jablonec nějaká doporučení?
Velmi by mě potěšilo, kdyby se Jablonci podaři-
lo posílit finance města a nastavit osvědčenou
politiku prosperity. Ve výdajích doporučuji po-
sílit investice např. do dopravního terminálu
a bydlení, investovat do majetku, zejména do
infrastruktury. Další mé doporučení je zastavit
neúměrný růst provozních výdajů a zefektivnit
hospodaření. V tomto směru vidím rezervy
v oblastech zdravotnictví, odpadového hospo-

dářství a dopravy. Na straně příjmů navrhuji
narovnat do finanční reality např. pronájmy,
dopravu, zavést koeficient daně z nemovitostí,
tato daň je v ČR jedna z nejnižších na světě,
a výnosy z ní investovat tak, aby majetek vlast-
níků nemovitostí ve městě rostl a město pro-
sperovalo. Dále bych doporučoval modernizo-
vat a zpřehlednit rozpočet města. Pro inspiraci
bych uvedl Beroun, kde provedli změnu roz-
počtování od roku 2020 a osvědčila se. Věřím,
že se Jablonec vrátí mezi výtečně hospodařící
města, která mají dobrý trend financí a prospe-
rují, což je v zájmu města i jeho občanů.

(rv)

Hospodaření města pohledem odborníka

Provozní saldo (v tis. Kč)

Foto Jablonec letecky
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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, zejména když město
investuje.

Do obnovy majetku města v roce 2022 směřova-
ly opravy ve výši 107 mil. Kč a investice v hod-
notě více než 300 mil. Kč, celkem 408 mil. Kč.
Odpisy, tedy minimální potřebná částka na ob-
novu majetku, tvoří přibližně 80 mil. Kč. 

Pro hodnocení finančního zdraví města se využí-
vá mimo jiných ukazatelů i ukazatel provozní-
ho salda. 

Počítá se jako rozdíl běžných příjmů a běžných
výdajů. Běžné příjmy jsou ty, které se pravidelně
opakují, tj. příjmy daňové, nedaňové a neinves-
tiční transfery. Běžné výdaje jsou takové, které
musí město každý rok vynaložit na provozní ak-
tivity včetně oprav a údržby majetku (vyjma in-
vestic), nebo je k nim město povinné na základě
právních předpisů. Dá se shrnout, že provozní
saldo vyjadřuje prostředky, které zbývají samo-
správě po úhradě provozu z běžných příjmů
k volnému rozhodování, fakticky na investice,

Vývoj salda příjmů a výdajů (v tis. Kč)

rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
příjmy 784 954 862 507 804 011 845 328 867 894 1 075 322 1 148 070 1 128 181 1 165 945 1 304 533
výdaje 778 405 757 842 845 557 747 291 771 907 1 042 099 1 190 001 1 061 294 1 073 480 1 267 018
saldo 6 549 104 665 –41 546 98 037 95 987 33 223 –41 931 66 887 92 465 37 515

Rozpočet města roku 2023 počítá s příjmy ve vý-
ši 1 235 907 tis. Kč a výdaji ve výši 1 536 403 tis. Kč.
Rozdíl mezi příjmy a výdaji rozpočtu v je kryt fi-
nančními prostředky z minulých let, tedy vlastní-
mi zdroji, 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 (běžných
a spořících) k 31. 12. 2022 zapojený do rozpočtu
roku 2023 byl ve výši 240 288 tis. Kč a ve správě
aktiv bylo 71 346 tis. Kč. V rozpočtu je počítáno
také s možností čerpat kontokorentní úvěr ve vý-
ši 11 500 tis. Kč. Tyto prostředky zároveň s příjmy
tvoří zdroje rozpočtu v celkové výši 1 559 041 tis. Kč.
Použití zdrojů je v běžných výdajích, které jsou
naplánovány ve výši 1 235 501 tis. Kč, kapitálové
výdaje jsou ve výši 300 902 tis. Kč a splátky úvě-
rů včetně splátek dlouhodobého závazku reali-
zovaných energetických opatření EPC ve výši
22 638 tis. Kč. Jmenovité akce jsou navrženy ve
výši 312 399 tis. Kč. Do jmenovitých akcí se pro-
mítají jak investiční výdaje města včetně projek-
tových dokumentací, tak i velké opravy, které
jsou účetně zahrnuty mezi běžné výdaje.

Návrh rozpočtu města Jablonec nad Nisou na
rok 2023 se připravoval od pololetí roku 2022,
prošel čteními, která probíhala za účasti jednotli-
vých správců rozpočtu, vedoucích oddělení a ře-
ditelů organizací i společností napojených na
rozpočet města. Finanční výbor projednal návrh
rozpočtu na rok 2023 na své schůzi 30. ledna 2023
a doporučil jej ke schválení. Následně byl rozpo-

čet zveřejněn na úřední desce i webových strán-
kách města. Zastupitelstvo města tento strategic-
ký dokument schválilo 16. února 2023.

Rozpočet roku 2023 jsme koncipovali podle
skutečnosti a rozpočtu roku 2022, kdy byly zajiš-
těny všechny funkce chodu města i jeho organi-
zací. Sestavení rozpočtu na rok 2023, 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 2022 a očeká-
vaný, pouze pozvolný růst ekonomiky dáváme
z opatrnosti do rozpočtu částku daňových příjmů
o 17 287 tis. Kč (tj. o 1,9 %) nižší, než je predikce
Ministerstva financí ze září 2022. Proti skuteč-
nosti 2022 to je nárůst o 7 % (mezi rokem 2022
a 2021 byl nárůst 14,7 %).

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 Jablonec
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.

Velkou pozornost jsme věnovali energiím a je-
jich nárůstu pro rok 2023.

V běžných výdajích máme rozpočtovány i rezer-
vy města v objemu 103 375 tis. Kč, které se sklá-
dají z klasické rezervy města ve výši 20 000 tis. Kč,
rezervy spolufinancování ve výši 1500 tis. Kč, kte-
rá slouží k předfinancování či dofinancování do-
tačních akcí realizovaných v rámci programu ne-
bo projektu spolufinancovaného z rozpočtu
Evropské unie, dále je vytvořena rezerva na opravy
ve výši 30 000 tis. Kč. Součástí rezerv je i rezerva
na opravy památek ve výši 1 000 tis. Kč, rezerva
na krizové řízení ve výši 3 000 tis. Kč vytvořená
v souladu se zákonem č. 240/2000 Sb., krizový zá-
kon, dále rezerva na participaci ve výši 1 000 tis.
Kč, rezerva Proseč ve výši 2 875 tis. Kč, která je
tvořena prostředky z prodeje bytů v této lokalitě
a bude použita na rozvoj dané oblasti. Dále je
v rozpočtu nově zahrnuta rezerva – energie ve vý-
ši 31 000 tis. Kč na pokrytí zvýšených výdajů na
energie a rezerva – inflace ve výši 13 000 tis. Kč
na pokrytí zvýšených nákladů v případě uplatně-
ní inflační doložky u dodavatelských smluv.

V kapitálových výdajích jsou prostředky na in-
vestiční záměry města, např. cyklopruhy Palac-
kého II. část, revitalizace sídliště Šumava, odka-
nalizování nám. B. Němcové – III. etapa, most
Pod Kynastem, opěrná zeď Pod Baštou, vodojem
Proseč, vodovod v ul. Na Palouku nebo moderni-
zace a obnova veřejného osvětlení. V oblasti sta-
veb města to je např. hřiště ZŠ Arbesova nebo za-
teplení ZŠ Rychnovská.

Rozpočet roku 2023 je sestaven s ohledem na
hospodárnost, efektivnost a účelnost vynakláda-
ných prostředků.

(kat)

Rozpočet 2023

Vývoj daňových příjmů (v tis. Kč)

rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
běžné příjmy 743 937 791 988 848 955 939 946 1 021 121 1 070 452 1 119 631 1 167 575
běžné výdaje 617 284 630 147 663 618 712 882 816 201 831 490 914 108 953 285
provozní saldo 126 653 161 841 185 337 227 064 204 920 238 962 205 523 214 290

Ukazatel provozního salda (v tis. Kč)
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PŘÍJMY
Daňové 982 837 tis. Kč
Nedaňové 105 387 tis. Kč
Kapitálové 29 662 tis. Kč
Transfery 118 021 tis. Kč
Financování 323 134 tis. Kč
Celkem 1 559 041 tis. Kč

VÝDAJE
Běžné 1 235 501 tis. Kč
Kapitálové 300 902 tis. Kč
Financování 22 638 tis. Kč
Celkem 1 559 041 tis. Kč
Popis příjmů a výdajů na straně (IV)

Daňové

Nedaňové
Kapitálové

Financování

Transfery
Financování

Kapitálové

Běžné

PŘÍJMY VÝDAJE

■ Struktura rozpočtu města na rok 2023

Příjmová a výdajová část rozpočtu 2023
PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU
Daňové příjmy 982 837 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 2023 jsme vycházeli z predikce
Ministerstva financí ČR a ze skutečnosti roku
2022. 

Nedaňové příjmy 105 387 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 29 662 tis. Kč
Zde jsou zahrnuty příjmy z prodeje nemovitého

majetku města, tj. pozemky (25 000 tis. Kč) nebo
byty (prodej bytů Horní Proseč 2 000 tis. Kč). 

Transfery 118 021 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 ve výši 53 057 tis. Kč), dotace na veřejně pro-
spěšné práce, na činnost oddělení sociálně právní
ochrany dětí a příjem z Dopravního sdružení obcí
Jablonecka na sdílené náklady pro zajištění doprav-
ní obslužnosti veřejnou hromadnou dopravou.
Investiční transfery v rozpočtu roku 2023 jsou ve vý-
ši 32 114 tis. Kč a týkají se investičních akcí odboru
rozvoje a digitalizace, konkrétně ZŠ Na Šumavě,
Cyklopruhů Palackého, Moderní inovativní školy
nebo Cyklotrasy Odra – Nisa II. etapa. 

Financování 323 134 tis. Kč
Zde jsou zahrnuty prostředky na účtech města
a v portfoliu k 31. 12. 2022. Zůstatek na účtech
města včetně spořících účtů byl ve výši 240 288 tis.
Kč a ve správě aktiv činil zůstatek prostředků 71
346 tis. Kč. Dále je v rozpočtu zapojen kontoko-
rentní úvěr ve výši 11 500 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 1 235 501 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 300 902 tis. Kč
Zde jsou prostředky na investiční záměry města
včetně investičních dotací městským organizacím.
Pro tento rok jsou plánovány např. tyto investiční
akce: cyklo pruhy Palackého II. část, revitalizace
sídliště Šumava, přehrada – objekty zázemí, ZŠ
Arbesova – hřiště, most Pod Kynastem nebo obno-
va veřejného osvětlení.

Financování 22 638 tis. Kč
Do této položky je zahrnuto splácení jistiny úvěru
z roku 2018 dle splátkového kalendáře 16 667 tis. Kč,
splátka úvěru od ČSOB na rekonstrukce bytů ve
výši 2 000 tis. Kč a splátky energetických opatření
EPC 3 971 tis. Kč. 

(red)

obnovu majetku, splátky dluhů či na úspory
a tvorbu rezerv. 

Provozní saldo vyjadřuje jakousi „roční finan-
ční sílu“ města. V letech 2018 a 2019 se podařilo
dosáhnout 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 ro-
ce 2021 a 2022 se přes nepříznivé vlivy podařilo
udržet hodnotu provozního 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 prostřed-
ků k 31. 12. 2022 byl ve výši přesahující 300 mil.
Kč. 

Zadlužení města kleslo v roce 2021 na 100 mil.
Kč a tuto úroveň si drželo i v roce 2022, kdy byl
čerpán úvěr ve výši 20 mil. Kč na rekonstrukce
bytů. Město splácí úvěr z roku 2018 na úhradu
investičních nákladů spojených s výstavbou pa-
vilonu intenzivní medicíny v areálu nemocnice
a od roku 2023 začne splácet také úvěr na opra-
vy bytů.

Rozpočet pro rok 2023 je navržen tak, aby mohl
reagovat na aktuální ekonomickou situaci, kdy
vysoká inflace zpomaluje ekonomický růst. Ať už
možností čerpat předjednaný kontokorentní
úvěr v případě nenadálých výdajů a aktuálního
dočasného nedostatku finančních prostředků,
nebo využití rezerv. 

(kat)

Nesplacené úvěry (v tis. Kč)

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



(IV)

jablonecký měsíčník březen 2023

Jmenovité akce 2023
Doprava, infrastruktura 144 190 tis. Kč
• Cyklopruhy Palackého I. část 
• Cyklopruhy Palackého II. část 
• Cyklotrasa Odra–Nisa – úsek 5. května 
• Dešťová kanalizace centrum – I. etapa 
• Dešťová kanalizace centrum – I. etapa – povrchy 
• Dešťová kanalizace centrum I. etapa – povrchy 
• Průmyslová 
• Dešťová kanalizace ul. Kamenná 
• Chodník ul. Hřbitovní 
• IS Stará Osada 
• Lávka ul. Horská 
• Lávka ul. Za Říčkou 
• Most Pod Kynastem 
• Odkanalizování Kokonín 
• Odkanalizování nám. B. Němcové – 3. etapa 
• OK Ostrý roh 
• Opěrná zeď Pod Baštou 
• Parkoviště ul. Hluboká 
• Parkoviště ul. Na Roli 
• Pěšiny Mšeno 
• Propojení ul. Polní – Stavbařů 
• Propojení ul. U Přehrady – Březová 
• Přechod ul. Želivského 
• Revitalizace sídliště Šumava – ul. Jeronýmova 
• SVS vratka 
• ul. Kaštanová 
• ul. Lesní 
• ul. U Pískovny, Hřebenová 
• ul. U Přehrady 
• ul. V Aleji 
• ul. V Úvoze 
• ul. Výhledová 
• Veřejné osvětlení 
• Vodojem Proseč 
• Vodovod Prosečská 200 
• Vodovod ul. Na Palouku 

Budovy a ostatní investice 70 121 tis. Kč 
• Azylový dům – sanitární kontejner 
• Belgická – odvodnění pozemku 
• DZU Palackého 63–65 – rekonstrukce bytů po požáru 
• Drobné stavby 
• Hlavní hřbitov – zadláždění kontejnerového stání +

nájezdy 
• Kamerový systém 
• Lesopark Kokonín – památník vč.lesoparku 
• Kontejnerová stání 
• MŠ 28. října – výměna oken – I. etapa 
• MŠ 28. října – výměna oken – II. etapa 
• MŠ Husova – přírodní zahrada 
• MŠ J. Hory – přírodní zahrada 
• MŠ Montessori 
• MŠ Nová Pasířská 
• Park – ulice V Aleji 
• Radnice – okna – 9. etapa 
• SZŠ Liberecká 31 – zateplení fasády 
• SZŠ J. Hory – zastřešení terasy 
• ZŠ Arbesova – hřiště 
• ZŠ Na Šumavě – MIŠ 
• ZŠ Na Šumavě – MIŠ – navazující investice 
• ZŠ Pasířská – bezbariérový vchod se zastřešením 
• ZŠ Pasířská – vybavení kabinetů 
• ZŠ Rychnovská čp. 215 – zateplení 

Příprava investic – Projektové dokumentace 39 694 tis. Kč 
• Azylový dům 
• Bytový fond 
• Cyklogenerel 
• Cyklotrasa Bedřichovská 
• Cyklotrasa Kokonín – Rychnov 
• Dětské dopravní hřiště 
• Dolní centrum 
• Dopravní terminál 
• Horní nám. 
• IS Osada Sever 
• Kanalizace Kokonín – Tyršova stezka, ul. Zvonková 
• Kanalizace Proseč – Zlatá ulička 
• Kantorova vila 
• Knihovna 
• Most Dalešická 
• Most MŠ Nová Pasířská 
• Most ul. Luční 
• MŠ – přírodní zahrady 
• MŠ Lovecká 
• MŠ U Přehrady 
• Parkovací dům 
• Propojení ul. Mšenská a J. Hory 
• Přehrada – Sluneční lázně 
• Radnice – hydroizolace 
• Rekonstrukce mostů 
• Revitalizace sídliště Šumava – ul. Skelná 
• Sídliště – koncepce 
• Sídliště Na Vršku 
• Skatepark 
• Srnčí důl 
• Střelecká 7 
• Tyršovy sady 
• ul. Čs. armády 
• ul. Generála Mrázka – povrchy 
• ul. Horní 
• ul. Průběžná – přeložka 
• ul. Sportovní 

• Vodoteč Maxe Švabinského 
• Vodovod Liberecká – Lípová 
• Výstup Pod Baštou 
• Zateplení pavilonu nemocnice B.02 
• Zázemí pro karavany 
• Zelená stezka Bílá Nisa 
• ZŠ 5. května – učebny 
• ZŠ Liberecká – hřiště 
• ZŠ Montessori – 5. května 
• ZŠ Mozartova – učebny 
• ZŠ Na Šumavě – okna, zastínění 
• ZŠ Pasířská – šatny v atriu 
• ZŠ Pasířská – učebny 
• ZŠ Pod Vodárnou – zateplení 

Sportoviště a volnočasové aktivity 52 483 tis. Kč 
• Plavecký bazén – vířivky 
• Přehrada – objekty zázemí 
• Skatepark – prvky 
• Střelnice – parkování a příjezdová komunikace 
• Střelnice – reko HP 
• Vodní záchranná služba 

Projektové dokumentace a studie 5 911 tis. Kč 
• DZU Palackého 63–65 – elektronická požární signalizace 
• Lesní hospodářský plán 
• Projekové dokumentace 
• Projekové dokumentace dle strategického plánu 

Celkem 312 399 tis. Kč

Přehled příjmů v roce 2023
DAŇOVÉ PŘÍJMY
Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 147 000 tis. Kč
Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 8 500 tis. Kč
Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 28 500 tis. Kč
Daň z příjmů právnických osob 201 000 tis. Kč
Daň z příjmů právnických osob za obce 15 000 tis. Kč
Daň z přidané hodnoty 490 000 tis. Kč
Daň z nemovitých věcí 20 000 tis. Kč
Správní poplatky 11 867 tis. Kč
Poplatek ze psů 1 450 tis. Kč
Poplatek z pobytu 700 tis. Kč
Poplatek za užívání veřejného prostranství 1 700 tis. Kč
Poplatek za odkládání komun. odpadu z nem. věci 50 000 tis. Kč
Příjmy z loterií 6 500 tis. Kč
Ostatní 620 tis. Kč
Součet 982 837 tis. Kč

NEDAŇOVÉ A KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
Poskytování služeb 28 574 tis. Kč
Pronájem pozemků a nemovitostí 34 027 tis. Kč
Prodej nemovit. 4 244 tis. Kč
Prodej pozemků 25 000 tis. Kč
Ostatní 43 204 tis. Kč
Součet 135 049 tis. Kč

TRANSFERY 118 021 tis. Kč

Přehled výdajů v roce 2023
VYBRANÉ POLOŽKY PROVOZNÍ ČÁSTI ROZPOČTU

Kancelář primátora
Jablonecký měsíčník 2 796 tis. Kč
Požární ochrana 4 692 tis. Kč
Rezerva – krizové situace 3 000 tis. Kč

Kancelář tajemníka
Místní správa 213 774 tis. Kč

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

Odbor humanitní
Kultura – dary 3 160 tis. Kč
Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání 345 tis. Kč
Ostatní záležitosti vzdělávání 380 tis. Kč

Odbor ekonomiky
Daň z příjmů právnických osob za obec 15 000 tis. Kč
Daň z přidané hodnoty 5 000 tis. Kč
Splátky úvěrů, úroků a EPC 29 641 tis. Kč
Rezerva města 20 000 tis. Kč
Rezerva – spolufinancování 1 500 tis. Kč
Rezerva na opravy památek 1 000 tis. Kč
Rezerva – opravy 30 000 tis. Kč
Rezerva – participativní rozpočet 1 000 tis. Kč
Rezerva – energie 31 000 tis. Kč
Rezerva – inflace 13 000 tis. Kč
Rezerva – Proseč 2 875 tis. Kč
Program MPZ (dotace) 1 500 tis. Kč
Program TI (dotace) 1 500 tis. Kč

Odbor technický
Pojištění majetku 2 573 tis. Kč
Opravy bytového fondu 5 815 tis. Kč
Opravy MŠ a ZŠ 8 934 tis. Kč
Opravy mimoškolních zařízení 746 tis. Kč
Opravy kulturních zařízení 1 058 tis. Kč
Veřejná silniční doprava 73 155 tis. Kč

Provoz tramvaje 34 579 tis. Kč
Oprava komunikací a chodníků 24 161 tis. Kč
Údržba sportovních zařízení 24 926 tis. Kč
Údržba hřbitovů 6 297 tis. Kč
Údržba veřejné zeleně 4 710 tis. Kč
Úklid města 17 500 tis. Kč
Hřiště, pískoviště (opravy, údržba, nové prvky) 5 345 tis. Kč
Domy zvláštního určení 12 797 tis. Kč

Odbor městské ekologie
Očkování psů + útulky + koše na psí exkrementy 

+ deratizace 2 177 tis. Kč
Černé skládky, úklid okolí přehrady 700 tis. Kč
Svoz odpadů (komunální, velkoobjemový, 

nebezpečný) 68 822 tis. Kč
Údržba veřejné zeleně 21 748 tis. Kč

Odbor územního a hospodářského rozvoje
Technická a koordinační pomoc 300 tis. Kč
Architekt 550 tis. Kč

Odbor územního a strategického plánování
Územní plánování 4 740 tis. Kč
Strategický plán města 1 460 tis. Kč

Odbor stavební a životního prostředí
Údržba památných stromů a krajinných prvků 200 tis. Kč
Ošetření významných stromů 80 tis. Kč
Výkon rozhodnutí 135 tis. Kč

Městská policie
Bezpečnost a veřejný pořádek 48 623 tis. Kč
Prevence kriminality 1 963 tis. Kč
Dětské dopravní hřiště 229 tis. Kč

DOTACE A PŘÍSPĚVKY MĚSTSKÝM ORGANIZACÍM
Základní školy, p. o. 68 224 tis. Kč
Mateřské školy, p. o. 38 841 tis. Kč
Základní umělecká škola, p. o. 1 809 tis. Kč
Dům dětí a mládeže Vikýř, p. o. 3 231 tis. Kč
Městská knihovna Jablonec nad Nisou, p. o. 12 049 tis. Kč
Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o. 500 tis. Kč
Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p. o. 27 074 tis. Kč
Městské divadlo Jablonec nad Nisou, o. p. s. 13 943 tis. Kč
Kultura Jablonec, p. o. 31 038 tis. Kč
Sport Jablonec nad Nisou, s. r. o. 54 080 tis. Kč
Technické služby Jablonec nad Nisou, s. r. o. 

– fakturace 144 202 tis. Kč

DOTACE
Sportovní oblast 8 700 tis. Kč
Kulturní oblast 4 656 tis. Kč
Humanitní a sociální péče vč. soc. služeb 

dle zák. č. 108/2006 Sb. 887 tis. Kč
Výchova a vzdělávání 220 tis. Kč
Pro-rodina 256 tis. Kč

Příspěvky, dotace, dary – ostatní
TJ LIAZ 900 tis. Kč
Okresní hospodářská komora 80 tis. Kč
Oblastní spolek Českého červeného kříže 

Jablonec nad Nisou 270 tis. Kč

Členské příspěvky na rok 2023
Sdružení cestovního ruchu Jizerské hory 250 tis. Kč
Euroregion Nisa 230 tis. Kč
Turistický region Jizerské hory 181 tis. Kč
Svaz měst a obcí 155 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 2023
1 den pobytu jednoho dítěte v MŠ 73,23 Kč
1 den pobytu jednoho žáka v ZŠ 46,95 Kč
1 den pobytu jednoho žáka v ZUŠ 6,24 Kč
1 den pobytu jednoho žáka v DDM Vikýř 14,28 Kč
1 den a jednoho uživatele terénní pečovatelské služby 194,00 Kč
1 návštěvník knihovny 118,80 Kč
1 návštěvník divadla 303,48 Kč
1 hodina sportování na 1 kurtu v Městské sportovní hale 208,00 Kč
1 hodina sportujícího občana na Zimním stadionu 43,00 Kč
1 návštěvník Kultury Jablonec, p. o. 188,76 Kč
1 vstupenka do bazénu 110,00 Kč
1 m2 hrobového místa za rok 225,00 Kč
1 výtisk Jabloneckého měsíčníku (náklad 21 450 ks) 11,85 Kč

VYBRANÉ VÝDAJE TECHNICKÝCH SLUŽEB
Údržba a opravy komunikace za rok 23 000 tis. Kč
Zimní údržba za rok 24 000 tis. Kč
Čištění města za rok 17 500 tis. Kč
Provoz veřejného osvětlení 44 299 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 3 070 tis. Kč
Úklid černých skládek, úklid okolí přehrady 295 tis. Kč
Smluvní údržba veřejné zeleně 15 553 tis. Kč
Údržba psích košů 977 tis. Kč
Vývoz košů na komunální odpad 4 129 tis. Kč


