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Rozpočet města na rok 2010
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Vážení občané,
příloha Jabloneckého měsíčníku je po roce opět vě-

nována rozpočtu města. Sestavit rozpočet pro rok 2010
nebylo vůbec snadné. V turbulentní době krize a pro-
padu příjmů z daní neexistují spolehlivé odhady, s ja-
kými příjmy můžeme počítat. Proto jsme i opatrné
odhady raději dále ponížili. 

Rozpočet se sestavoval téměř půl roku. Všichni,
včetně opozice, měli možnost se na přípravě podílet.
Pro letošní rok jsme schválili rozpočet ve výši 1 mld.
326 mil. 78 tisíc Kč. Po přepočtu, bez konsolidačních
položek, to je 1 mld. 241 mil. 832 tis. Kč. Číslo je to
úctyhodné. Na první pohled se zdá, že se od loňského
či předloňského rozpočtu příliš neliší – jako by ani
krize nebyla... Ale není tomu tak. 

Rozpočet je plán, ale skutečnost se od něj liší tím, že
ne všechno utratíme! Ve druhé polovině roku se větši-
nou ukáže, že stavby připravované až ve 3. či 4. čtvrt-
letí se z různých důvodů dokončují až v roce násle-
dujícím. Nevyčerpané prostředky pak přecházejí do
rozpočtu roku následujícího (tzv. přechodem finan-
cování). Jenomže na začátku roku musí rozpočet za-
hrnout jak přechody financování z loňska, tak všech-
no to, co se plánuje letos. Tím jakoby „nabobtná“, ale
ve druhém pololetí zase „splaskne“ o reálný průběh
hospodaření. A to je již otázka závěrečného účtu,
který ukáže, jak jsme hospodařili. Rozpočet je také

„nafouklý“ dotacemi. Akce s dotacemi musíme nej-
prve celé zaplatit a pak je teprve zpětně obdržíme.
Často se tak ale stane až napřesrok. Také to nyní po-
hled na rozpočet zkresluje.

Že je rozpočet krizový, to vychází ze současných
podmínek. To, že šetří výdaje, se pozná až při po-
drobnějším studiu jednotlivých položek. Redukce
jsou oproti jiným letům v investiční části. Realizovat
se budou převážně jen záměry s dotacemi nebo ty,
které povedou k dalším úsporám. Na jmenovité akce
je vyčleněno pouze 246 mil. 918 tis. Kč. Šetří se i na
provozní části. Snižujeme počet úředníků v samos-
právné působnosti. Často zde dochází k nepochopení.
Je potřeba také vědět, že Jablonec n. N. je pověřená
„trojková“ obec, vykonávající státní správu i pro deset
okolních obcí, a přes 60 % činnosti se týká přenesené
působnosti státní správy. Na tu město dostává dotaci,
musíme ji ale vyúčtovat a peníze tak městem pouze
protečou. Neznámé jsou energie. Raději na ně plánu-
jeme více, než abychom byli nepříjemně překvapeni.

Rozpočet je potřeba chápat pouze jako určitý plán,
který stanovuje, kolik můžeme v kalendářním roce
v jednotlivých položkách maximálně utratit nebo ko-
lik můžeme očekávat příjmů. Rozhodně ale nezna-
mená, že okamžikem schválení máme miliardu na
hromadě. Peníze do města přitékají postupně a v ji-
ném tempu se vydávají. 

Již ve chvíli schválení začíná rozpočet zastarávat.
Něco se nerealizuje, jinde se naopak naskytne nová
možnost získat peníze od kraje, státu či fondů. Je-li to
smysluplné, je rozumné takovou akci do rozpočtu za-
řadit a udělat ji. A pak vším zamíchají kalamity… Proto
probíhá do roka průměrně pět rozpočtových změn. 

Nyní jsme na počátku roku. Nevíme zatím, jak do-
padne v Jablonci vždy velká neznámá, tj. zima (zimní
údržba, spotřeba energií), ani jak se bude vyvíjet hos-
podářská situace. Proto je opatrnost na místě. Šetřit
budeme i v letošním roce. A že je to možné, to ukázal
závěr roku minulého, kdy jsme skončili s rekordní re-
zervou 12,5 mil. Kč. Více budeme vědět v pololetí.

Ovšem mnohem důležitější než samotný rozpočet,
je řízení likvidity tzv. cashflow. Musí se pozorně sle-
dovat, kolik peněz ještě máme na účtu, kdy můžeme
očekávat další příjmy a podle toho řídit, co lze pro-
platit hned, co později a do čeho se raději vůbec ne-
pouštět. To rozhoduje o tom, zda bude na osvětlení,
úklid, platy. Jestliže vše funguje, pak ani nevíte, že
něco takového probíhá. Když ne, najednou nastane
problém a jsme reálně bez peněz. Ale pod vedením fi-
nanční ředitelky Ing. Renaty Vítové máme dobrý tým
lidí, a tak věřím, že i letošní rok zvládneme.

Lukáš Pleticha
místostarosta města

Foto Graphis

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 očekáva-
né příjmy, zejména příjmy daňové alokované ze
státního rozpočtu. Od odhadu výše příjmů se od-
víjí nejen výše celkových navrhovaných výdajů,
ale i jejich struktura.

Při sestavování rozpočtu na rok 2010 jsme vychá-
zeli z předpokládaných příjmů. Dle očekávaných pří-
jmů a nutnosti financování zákonných i smluvně
podložených výdajů byly správcům kapitol přiděleny
limity výdajů na provoz a investice. Tyto částky byly
v průběhu celého rozpočtového procesu upravovány
až do současné podoby.

Základem příjmů jsou daňové výnosy. Při sesta-
vování návrhu rozpočtu na rok 2010 jsme vycházeli

zejména ze skutečnosti roku 2009 a z predikce Mi-
nisterstva financí ČR (dále MF). Predikce MF počítá
pro rok 2010 s 10% nárůstem daňových příjmů, tento
optimistický nárůst MF odůvodňuje zohledněním
schválených změn daňové legislativy (tzv. Janotův
balíček). My však tento optimismus nesdílíme a opro-
ti ministerské predikci pro rok 2010 náš návrh rozpo-
čtu pro oblast daňových příjmů o více než 30 mil. Kč
snižujeme. 

Oproti skutečnosti roku 2009 navyšujeme daňové
příjmy alokované ze státního rozpočtu pouze o 9 mil.
Kč, a to u daně z přidané hodnoty o 1 mil. Kč, u daně
z nemovitostí o 4 mil. Kč, u daně z příjmů fyzických
osob ze samostatné výdělečné činnosti o 4 mil. Kč. Je
to z důvodu, že v roce 2009 nemuseli podnikatelé za
určitých podmínek hradit zálohu na daň z příjmů.
Objemem významnou položkou daňových příjmů je
i daň z příjmů právnických osob za obec, kterou plá-
nujeme ve výši 50 mil. Kč. Tato položka se promítá

v té samé výši do běžných výdajů, a tudíž na hospo-
daření města nemá vliv. Po odevzdání daňového při-
znání na finanční úřad, tj. v červnových rozpočtových
změnách, pravidelně upravujeme příjmovou i výda-
jovou stránku rozpočtu, a tím i celkový objem rozpo-
čtu podle skutečné výše daně z příjmů právnických
osob za obec. 

Sestavení rozpočtu na rok 2010 bylo nelehkým
úkolem, období růstu bylo zastaveno, globální ekono-
mická krize přinesla výrazné snížení daňových příj-
mů, které jsou strategickými příjmy měst a obcí. Při
porovnání let 2008 a 2009 obdržel Jablonec ze státní-
ho rozpočtu na daňových příjmech o 61 mil. Kč méně
a dostal se tak na úroveň roku 2006. Když jsou nižší
zdroje, měly by tomu odpovídat i nižší potřeby, což
ale pravda není, např. ceny energií se určitě na úro-
veň roku 2006 nevrátí. Bylo nutné vybalancovat po-
třeby jednotlivých odborů MěÚ, organizací města, za-
myslet se nad realizací investičních akcí. 

Do rozpočtu se promítá finanční krize
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DAŇOVÉ PŘÍJMY

Mezi rozhodující příjmy rozpočtů všech měst a ob-
cí patří daňové příjmy. Nejvyšší příjem předpokládá-
me z DPH a z daní z příjmů právnických osob a fy-
zických osob.

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

Mezi nedaňové příjmy patří příjmy z likvidace ko-
munálního odpadu vybrané od občanů, příjmy z by-
tového hospodářství – nájemné, dále pak příjmy
z pronájmů pozemků, úroků a dividend, splátky půj-
ček z Fondu na zlepšení úrovně bydlení.

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
Zde jsou zahrnuty příjmy z prodeje nemovitého

majetku města, tj. pozemky, budovy a byty. 

DOTACE
Dotace lze rozdělit do dvou typů, a to dotace na

provoz a dotace investiční. Dotace na provoz jsou ur-
čeny k dalšímu přerozdělení, dotace investiční jsou
určeny ke spolufinancování investičních záměrů
města.

FINANCOVÁNÍ
I tyto typy příjmů můžeme rozdělit do dvou skupin,

a to správa aktiv včetně výsledku roku a nové úvěry. 

V první skupině financování je pro rok 2010 zahrnut
i zůstatek prostředků k 31. 12. 2009 ve výši 113 912 tis.
Kč, z toho zůstatek na účtech města včetně fondů ve
výši 81 670 tis. Kč, dále je naplánováno rozpuštění
správy aktiv ve výši 32 242 tis. Kč. Část prostředků
tvoří i přechod financování z roku 2009 do roku 2010. 

Ve druhé skupině financování jsou dlouhodobé při-
jaté půjčené prostředky (nové úvěry). Zde plánujeme
využití již vysoutěženého úvěru od Komerční banky,
který je na částku 250 000 tis. Kč a může být využit
pro opravy majetku města a jmenovité akce. Ter-
mínem realizace jsou roky 2009 a 2010. V roce 2009
bylo z tohoto úvěru využito 66 304 tis. Kč, pro rok
2010 zbývá 183 696 tis. Kč. 

Příjmová část rozpočtu

PŘÍJMY
Daňové 485 274 tis. Kč
Nedaňové 147 187 tis. Kč
Kapitálové 27 201 tis. Kč
Dotace 368 808 tis. Kč
Financování 297 608 tis. Kč
Celkem 1 326 078 tis. Kč

VÝDAJE
Běžné 980 626 tis. Kč
Kapitálové 268 718 tis. Kč
Financování 76 734 tis. Kč
Celkem 1 326 078 tis. Kč

Daňové
Nedaňové

Kapitálové

Dotace

Financování

Struktura rozpočtu města

Financování
Kapitálové

Běžné

PŘÍJMY VÝDAJE

Pro rok 2010 byla přijata následující úsporná opat-
ření: na činnost MěÚ je vynaloženo méně finančních
prostředků, organizacím města byl snížen rozpočet
o 10 %. Z investičních akcí budou realizovány pouze
ty, které jsou smluvně vázány, a akce, kde bylo měs-
to úspěšné a získalo dotaci např. IPRM (Integrovaný
plán rozvoje města lokality Žižkův Vrch a okolí), re-
konstrukce bývalé hasičárny. Nedojde k naplnění
koncepčních usnesení zastupitelstva města.

Úspory výdajů oproti koncepcím se promítají
v těchto strategických oblastech 
Komunikace a chodníky 5 000 tis. Kč
Školská zařízení 15 000 tis. Kč
Technické služby – komunální technika 6 000 tis. Kč
Dětská hřiště 3 000 tis. Kč
Opravy bytového fondu 5 000 tis. Kč
Městská policie 2 000 tis. Kč

Finanční krize se promítá také do rozpočtu
vlastního městského úřadu 

V oblasti osobních výdajů byl radě města v lednu
letošního roku předložen návrh na snížení počtu
funkčních míst o 4 a dále na 8 funkčních míst nebyly
pro rok 2010 rozpočtovány finanční prostředky na
platy a odvody. Při zrušení motivačních prostředků
používaných v minulosti na motivace spojované
s ročním hodnocením zaměstnanců a omezením vý-
dajů na pohotovosti a mimořádné odměny představu-
jí úspory cca 4 mil. Kč. V oblasti provozu úřadu byly
zkráceny výdaje na odběr odborných časopisů o 50 %,
přijata byla opatření v oblasti poštovného, telefon-
ních poplatků a vzdělávání úředníků. Omezeny byly
výdaje na úpravy pracovního prostředí a obměnu vý-
početní techniky. Celkový rozsah úspor v této oblasti
představuje cca 3 mil. Kč.

Návrh rozpočtu prošel třemi čteními, kde jsme se
podrobně zabývali každou jeho položkou. Prvního
čtení se zúčastnili ředitelé městských organizací kromě
školských příspěvkových organizací, kteří byli pozváni
na druhé čtení rozpočtu. Finanční výbor projednával
rozpočet dvakrát. Poprvé v prosinci loňského roku
a následně v lednu tohoto roku, kdy již byla zpraco-
vána finální verze návrhu rozpočtu.

Pro rok 2010 je rozpočet sestaven jako schodkový. 
Celkový objem rozpočtu na rok 2010 je navrhován
ve výši 1 326 078 tis. Kč. Z toho jmenovité akce na-
vrhujeme ve výši 246 918 tis. Kč.

Do jmenovitých akcí se promítají jak investiční vý-
daje města včetně projektových dokumentací, tak
i velké opravy, které jsou účetně zahrnuty mezi běž-
né výdaje. V roce 2010 plánujeme dočerpání již přija-
tého úvěru od Komerční banky, a. s. s jeho využitím
na financování jmenovitých akcí města.

Schválený rozpočet je rozpočtem pokrývajícím
všechny nutné potřeby města. Koncepční usnesení
zastupitelstva města pro oblast komunikací, oprav
školských zařízení, oprav hřišť a obnovy vozového
parku technických služeb a městské policie napl-
něna nejsou, dopad ekonomické krize se projevil
v nemožnosti dostát naplnění již schválených us-
nesení.

Rozpočtový výhled
Zastupitelstvo města na svém lednovém zasedání

schválilo další ze strategických dokumentů města,
a to střednědobý finanční výhled města Jablonce nad
Nisou na roky 2011 a 2012.

v tis. Kč
Příjmy v tis. Kč 
za období návrh 2010 2011 2012
Daňové příjmy 485 274 510 000 535 000
Nedaňové příjmy 147 187 150 000 152 000
Kapitálové příjmy 

(prodej majetku) 27 201 20 000 20 000
Dotace – provoz 307 767 270 000 260 000
Dotace – investiční 61 041 50 000 50 000
Celkem 1 028 470 1 000 000 1 017 000

Výdaje v tis. Kč 
za období návrh 2010 2011 2012
Běžné výdaje 980 576 880 000 895 000
Kapitálové výdaje 

(investiční) 207 727 50 000 50 000
Kapitálové výdaje 

(dotace investiční) 61 041 50 000 50 000
Celkem 1 249 344 980 000 995 000

Financování v tis. Kč 
za období návrh 2010 2011 2012
Financování – správa aktiv, výsledek roku

113 912 0 0
Financování 

– nové úvěry 183 696 40 320 75 843
Financování 

(splácení jistin úvěrů) –36 203 –60 320 –57 523
Financování 

(splátka kontokorentu) –40 531 –40 320
Celkem 220 874 –20 000 –22 000

Splátky jistin, úroků 
a leasingů 47 640 78 141 73 028
Dluhová služba 4,63 % 7,81 % 7,18 %

Rozpočtový výhled vychází z podrobné analýzy
hospodaření města v letech 2004–2008, očekávané
skutečnosti r. 2009 a návrhu rozpočtu r. 2010. Na zá-
kladě těchto analýz, s promítnutím legislativních
změn týkajících se v převážné většině reformy veřej-
ných financí, lze učinit následující závěry:

• Ukazatel dluhové služby zdaleka nedosahuje
úrovně 15 %. 

• Ani monitoring hospodaření, který byl zaveden
v roce 2008 usnesením vlády č. 1395, není nepříz-
nivý. 

• Strategie v hospodaření města utrpěla díky fi-
nanční krizi, propad daňových příjmů (již zmiňo-
vána částka 61 mil. Kč mezi roky 2008 a 2009) je
markantní a jsou to zdroje, které následně chybě-
jí. Pro rozvoj města je nutné využívat cizí zdroje.
Zatím jsme vždy byli schopni dostát závazkům
vyplývajícím z uzavřených smluvních vztahů, ze-
jména splácet úvěry včetně úroků. Ochota bank
k poskytování úvěrů municipalitám výrazně kles-
la, zpřísnily se podmínky pro půjčování peněz
a úvěry se zdražily díky vyšší úrokové sazbě. 

• Dlouhodobé hodnocení města ukazuje, že město
mělo a zatím ještě má finanční prostředky na spo-
lufinancování dotačních titulů státu i fondů EU,
a to zejména v oblasti investiční. Z negativního
vývoje hospodaření v r. 2009 nejen v našem měs-
tě, ale ve veřejném sektoru obecně, se ovšem mu-
sí vycházet pro plánování výdajů budoucích.
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BĚŽNÉ VÝDAJE
Do těchto výdajů jsou zahrnuty veškeré výdaje na

provoz města. Jedná se např. o výdaje na opravu
a údržbu majetku města (opravy komunikací a bu-
dov, údržbu veřejné zeleně, veřejného osvětlení atd.),
drobné neinvestiční nákupy, činnost úřadu a městské
policie, sociální dávky, provoz školských zařízení,
příspěvky na sport a kulturu, provoz zřízených a za-
ložených organizací*, půjčky z Fondu pro zlepšení
úrovně bydlení, splácení úroků z úvěrů a leasingů,
dále i rezervu města ve výši 15 000 tis. Kč, rezervu
z prostředků JTR ve výši 2 000 tis. Kč, rezervu na fi-
nancování projektů EU ve výši 35 000 tis. Kč a pro
fondy je vázáno 21 985 tis. Kč.

* Mateřské a základní školy, ZUŠ Jablonec n. N., p. o.,
DDM Vikýř Jablonec n.N., p.o., Sport Jablonec n.N., s. r. o.,
Eurocentrum Jablonec n. N., s. r. o., Centrum sociál-
ních služeb Jablonec n. N., p. o., Městská knihovna Jablo-
nec n. N., p. o., Městské divadlo Jablonec n. N., o. p. s.,
Plavecký bazén Jablonec n. N., o. p. s., Technické služby
Jablonec n. N., s. r. o., Nemocnice Jablonec n. N., p. o.,
Jablonecké kulturní a informační centrum, o. p. s.,
Městská správa nemovitostí s. r. o.

INVESTIČNÍ VÝDAJE
Zde jsou prostředky na investiční záměry města

včetně investičních dotací městským organizacím,
a to nemocnici a technickým službám. Opět je lze

rozdělit na dvě skupiny, a to investiční výdaje a dota-
ce investiční, které jsou vázány na investiční dotace
obsažené v příjmech města. V kapitálových výdajích
je obsažen i přechod financování z roku 2009 do ro-
ku 2010, kde došlo k navýšení výdajů roku 2010
o částku neprofinancovaných akcí roku 2009.

FINANCOVÁNÍ
Do této položky je zahrnuto splácení jistin úvěrů,

a to jak splátka kontokorentního úvěru ve výši debet-
ního zůstatku k 31. 12. 2009, což činí 40 531 tis. Kč
a splátky jistin dlouhodobých úvěrů přijatých v minu-
lých letech, což činí dle splátkových kalendářů 36 203
tis. Kč.

Výdajová část rozpočtu

DAŇOVÉ PŘÍJMY
Daň z příjmů fyzických osob 

ze závislé činnosti 86 000 tis. Kč
Daň z příjmů fyzických osob z podnikání 14 000 tis. Kč
Daň z příjmů fyzických osob 

z kapitálových výnosů 7 200 tis. Kč
Daň z příjmů právnických osob 95 700 tis. Kč
Daň z příjmů právnických osob za obce 50 000 tis. Kč
Daň z přidané hodnoty 187 728 tis. Kč

Daň z nemovitosti 18 000 tis. Kč
Správní poplatky 12 656 tis. Kč
Poplatek ze psů 1 650 tis. Kč
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 90 tis. Kč
Poplatek za užívání veřejného prostranství 1 400 tis. Kč
Poplatek z ubytovací kapacity 400 tis. Kč
Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 6 000 tis. Kč
Ostatní 4 450 tis. Kč
Součet 485 274 tis. Kč

NEDAŇOVÉ A KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
Poskytování služeb 60 037 tis. Kč
Pronájem nemovitostí 52 437 tis. Kč
Prodej bytů a objektů 17 000 tis. Kč
Prodej pozemků 9 000 tis. Kč
Ostatní 35 914 tis. Kč
Součet 174 388 tis. Kč

DOTACE 368 808 tis. Kč

Přehled příjmů v roce 2010

VYBRANÉ POLOŽKY PROVOZNÍ ČÁSTI ROZPOČTU

Odbor humanitní
Kultura 742 tis. Kč
Sociální dávky 174 000 tis. Kč
Komunitní plánování 200 tis. Kč
Prorodinná politika 2 000 tis. Kč

Odbor financí a majetku
Daň z převodu nemovitostí 1 000 tis. Kč
Daň z příjmů za obec 50 000 tis. Kč
Daň z přidané hodnoty 100 tis. Kč
Výkupy nemovitostí 25 000 tis. Kč
Splátky úvěrů a úroků 47 412 tis. Kč
Fond na zlepšení úrovně bydlení 10 000 tis. Kč
Rezerva města 15 000 tis. Kč
Rezerva – JTR 2 000 tis. Kč
Rezerva – spolufinancování 35 000 tis. Kč
Jablonecký měsíčník 1 610 tis. Kč
Požární ochrana 1 946 tis. Kč

Odbor správy majetku
Místní správa 129 068 tis. Kč
Pojištění majetku 1 903 tis. Kč
Opravy bytového fondu 8 000 tis. Kč
Opravy MŠ a ZŠ 12 198 tis. Kč
Veřejná silniční doprava 32 807 tis. Kč
Provoz tramvaje 8 900 tis. Kč
Oprava vozovek a chodníků 8 700 tis. Kč
Údržba hřišť, koupališť, přehrady 305 tis. Kč
Údržba hřbitovů 1 849 tis. Kč

Odbor rozvoje
Územní plánování a komunální rozvoj 4 490 tis. Kč
Očkování psů + útulky 

+ koše na psí exkrementy + deratizace 2 010 tis. Kč
Svoz odpadů (komunální, 

velkoobjemový, nebezpečný) 30 390 tis. Kč
Údržba veřejné zeleně 13 268 tis. Kč
Úklid, černé skládky, úklid okolí přehrady 650 tis. Kč
Hřiště, pískoviště (opravy, údržba, 

nové prvky) 2 332 tis. Kč

Městská policie
Bezpečnost a veřejný pořádek 27 954 tis. Kč
Prevence kriminality 290 tis. Kč
Dětské dopravní hřiště 426 tis. Kč

PŘÍSPĚVKY MĚSTSKÝM ORGANIZACÍM
Základní školy, p. o. 33 361 tis. Kč
Mateřské školy, p. o. 15 190 tis. Kč
Mateřská škola speciální, p. o. 2 100 tis. Kč
Základní umělecká škola, p. o. 450 tis. Kč
DDM Vikýř, p. o. 750 tis. Kč
Městská knihovna Jablonec nad Nisou, p. o. 7 000 tis. Kč
Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o. 8 500 tis. Kč
Centrum sociálních služeb 

Jablonec n. N., p. o. 15 128 tis. Kč
Městské divadlo Jablonec nad Nisou, o. p. s. 9 000 tis. Kč
Jablonecké kulturní a informační 

centrum, o. p. s. 9 200 tis. Kč
Plavecký bazén Jablonec nad Nisou, o. p. s. 6 000 tis. Kč
Eurocentrum Jablonec nad Nisou, s. r. o. 9 080 tis. Kč

Sport Jablonec nad Nisou, s. r. o. 14 000 tis. Kč
Technické služby Jablonec n. N., s. r. o. 70 060 tis. Kč
Městská správa nemovitostí 

Jablonec nad Nisou, s. r. o. 4 123 tis. Kč

GRANTY A PŘÍSPĚVKY NA ROK 2010
Granty
Projekt Jablonec nad Nisou 2010 3 368 tis. Kč

Příspěvky rozdělované komisemi rady města
Sportovní oblast 1 600 tis. Kč
Kulturní oblast 1 400 tis. Kč
Humanitní péče vč. sociálních služeb 

dle zák. č.108/2006 Sb. 4 200 tis. Kč
Výchova a vzdělávání 300 tis. Kč
Prevence kriminality 150 tis. Kč
Fond starosty města 100 tis. Kč

Přímé příspěvky subjektům
Galerie MY 270 tis. Kč
Jizerská o. p. s. 250 tis. Kč
Údržba kostelních hodin 30 tis. Kč
SKP Jablonex 75 tis. Kč
Okresní hospodářská komora 100 tis. Kč
Mateřské centrum Jablíčko 200 tis. Kč
Jablonecká kulturní obec 300 tis. Kč
Muzeum skla a bižuterie 100 tis. Kč

Další příspěvky na rok 2010
Turistický region Jizerské hory 166 tis. Kč
Euroregion Nisa 230 tis. Kč

Přehled výdajů v roce 2010

1 den pobytu jednoho dítěte v MŠ 100,42 Kč
1 den pobytu jednoho dítěte v MŠ speciální 120,19 Kč
1 den pobytu jednoho žáka v ZŠ 30,20 Kč
1 den pobytu jednoho žáka v ZUŠ 2,33 Kč
1 den pobytu jednoho žáka v DDM Vikýř 4,00 Kč
1 den pobytu jednoho občana 

v Centru sociálních služeb 127,01 Kč
1 den a 1 klient terénní pečovatelské služby 29,51 Kč
1 návštěvník knihovny 73,81 Kč
1 návštěvník divadla a kostela sv. Anny 107,88 Kč
1 návštěvník kina 29,00 Kč
1 vstupenka na kulturní a společenskou akci 

Eurocentra 132,00 Kč

1 hodina sportování na 1 kurtu 
v Corny městské hale 155,25 Kč

1 hodina sportujícího občana 
na Zimním stadionu 58,90 Kč

1 den a 1 matka 
v Domě pro matky s dětmi 41,97 Kč

1 přepravený občan v MHD 4,23 Kč
1 přepravený občan tramvají 5,57 Kč
1 vstupenka do bazénu 29,14 Kč
1 m2 hrobového místa za rok 48,44 Kč
1 použití veřejného WC 34,28 Kč
1 výtisk Jabloneckého měsíčníku 

(náklad 22 tis. ks) 6,65 Kč

VYBRANÉ VÝDAJE TECHNICKÝCH SLUŽEB

Údržba komunikací za rok 12 400 tis. Kč
Zimní údržba za rok 18 000 tis. Kč
Čištění města za rok 9 000 tis. Kč
Provoz veřejného osvětlení 13 500 tis. Kč
Svislé dopravní značení 3 700 tis. Kč
Vodorovné dopravní značení 1 100 tis. Kč
Provoz veřejných WC 1 200 tis. Kč
Úklid černých skládek, 

úklid okolí přehrady 450 tis. Kč
Údržba městské zeleně 10 511 tis. Kč

Příspěvky města v roce 2010



(IV)

jablonecký měsíčník / březen 2010 rozpočet města

Bydlení 12 525 tis. Kč
• Rybářská 8 a, b + 10 a, b, Podhorská 5
• Infrastruktura bytových zón – Široká – II. etapa;
Větrný vrch – splašková kanalizace, vodovod, 
komunikace; Bezručova – vodovod; Pasecký vrch –
komunikace;  rekonstrukce ulice Lesní – projektová
dokumentace; bytový dům Bezručova – projektová
dokumentace
• Infrastruktura – Proseč II – kanalizace, vodovod;
Lesní/Horská – komunikace; vodovody
• Kanalizace Letohradská, Na Mýtině – projektová
dokumentace
• Okružní křižovatka Horní ulice – bytový soubor
• Odkanalizování městských objektů
• Kamenná 11

Doprava, infrastruktura 79 939 tis. Kč
• RTN zastávka 
• Okružní křižovatka Tovární × Liberecká;
Turnovská + humanizace Pražská; humanizace
Podhorská
• Nová Lipanská – stavba komunikace 
• Dokončení rekonstrukce ulice Podzimní
• Dopravní uzel Smetanova × Kamenná
• Záliv autobusů Horní náměstí
• Řadové garáže U Nisy
• Odkanalizování hlavního nádraží ČD
• Jímací objekt Mšeno
• Ulice Dvorská, kanalizace Želivského

• Dolní náměstí – úpravy
• IPRM Žižkův Vrch

Stavby města 92 218 tis. Kč
• Plavecký bazén – generální oprava technologií
• Anenská 5–7
• Kostel sv. Anny – úpravy proti vlhkosti,
znovuzprovoznění varhan
• MŠ V. Nezvala – hřiště, opravy, údržba; MŠ
Hřbitovní; MŠ a jesle v nemocnici, MŠ Havlíčkova
• SUPŠ - tančírna
• Eurocentrum – oprava střechy Jiráskova 7 +
projektová dokumentace, přístřešek kontejnery,
podhled
• Hasičárna – konverze objektu + kamerový systém
• Komunitní centrum Zelené údolí
• WC Soukenná

Příprava investic – projektové 
dokumentace 3 434 tis. Kč
• Rekonstrukce ul. Tichá, parkoviště a kanalizace
MŠ Tichá – projektová dokumentace
• Točka autobusů MHD – hlavní nádraží
• Okružní křižovatka Ostrý roh – projektová
dokumentace
• Infrastruktura prům. zóny – TI Automotive přístup.
komunikace – projekt. dokumentace
• Vnitroblok Anenská, ul. Anenská – projektová
dokumentace

• Chodník a komunikace Čs. armády; chodník
Rychnovská
• Kanalizace Krkonošská
• Plavecký bazén – venkovní koupaliště – projektová
dokumentace
• ZŠ Janáčková – kabinety v podkroví – projektová
dokumentace; ZŠ Liberecká – zateplení
• Liberecká – skalní masív – úpravy
• Smuteční síň

Volný čas 35 814 tis. Kč
• Hřiště in-line Čelakovského; víceúčelový sportovní
objekt Sokolí; Střelnice lehkoatletická hala – oprava
střechy; tratě Břízky
• Přehrada
• Hřiště Kokonín, Mšeno – rekonstrukce drenážního
systému; hřiště MŠ – Norské fondy
• Parky Perlová – Smetanova
• Letní kino

Ostatní investice 11 906 tis. Kč
• Demolice, investiční dotace pro TSJ a nemocnici

Projektové dokumentace 10 664 tis. Kč

Studie 418 tis. Kč

Součet 246 918 tis. Kč

Jmenovité akce 2010

Investiční akce v roce 2010
Rozpočet pro letošní rok je tvořen v návaznosti

na hospodaření roku 2009. Je pochopitelné, že se
v něm odráží situace celosvětové hospodářské kri-
ze, která se v minulém roce v rámci celé České re-
publiky prohloubila. 

Naše město postihla nejvíce ve druhém pololetí,
kdy zkrachovalo hned několik významných jablonec-
kých firem. Nezaměstnanost se tak koncem roku 2009
vyšplhala na neradostných 12 %.

V důsledku předpokládaného dalšího propadu pře-
rozdělených daní ze státu bylo nezbytné s touto sku-
tečností při sestavování rozpočtu pracovat. Musel se
nastavit tak, aby bylo možné dokončit investice již ro-
zestavěné či převedené do letošního roku. Zahrnuli
jsme také investice, na něž máme zpracované projekty
a u kterých existuje naděje, že získáme finanční pro-
středky z jiných zdrojů, tedy od státu, ministerstev,
EU nebo kraje.

Další podmíněnou oblastí rozpočtu jsou i povinné
spoluúčasti na developerských projektech, projektech
soukromých stavebníků či projektech Ředitelství silnic
a dálnic. Jedná se o okružní křižovatky, humanizace
a rekonstrukce komunikací, kanalizace, vodovody atp.

Na investice zbývá v kase méně 
Jsme si vědomi toho, že nejen pro tento rok, ale bo-

hužel i pro roky další je nutné se vyvarovat přílišné-
mu optimismu a zcela realisticky předpokládat, že na
investice bude v městské kase stále méně peněz. To
nás vede k tomu, abychom se do budoucna soustředi-
li hlavně na takové projekty, u kterých lze získat vý-
raznou dotační podporu. Do roku 2013 před sebou
máme ještě čtyři roky – do té doby je možné získávat
finanční prostředky od EU. Troufám si říci, že jsme
na to připraveni a že již z minulého roku máme na-
chystané projekty, které se budeme snažit uplatnit.

Mnoho akcí, které bychom rádi realizovali a které
by město potřebovalo, zůstává takzvaně pod čarou. To
však neznamená, že zcela propadly. Jsou pouze po-
sunuty. Přihlížíme k tomu, že v současném krizovém
období je prioritou udržet bezproblémový chod měs-
ta a všech organizací na něj navázaných. Teprve poté,
kdy je chod města zajištěn, můžeme zbylé prostředky
použít na investice.

Na první pohled se může mnohému z nás jevit cel-
kový rozpočet města ve výši 1 326 078 tis. Kč jako pří-
liš vysoký. Je však potřeba si uvědomit, že dle platné
metodiky do něj musí být započítány veškeré příjmy
a tedy i výdaje, které rozpočtem města pouze proté-
kají. Jsou to především sociální dávky a celá řada dalších
cílených plateb přijatých od státu a přerozdělených
občanům. Patří sem také veškerá finanční aktiva
města, ale to je zcela jiná kapitola.

Do čeho bude město investovat
Letošní rozpočet investic, jehož celková výše dosáh-

la částky 246 918 tis. Kč, je součtem toho, co přešlo do
letošního roku z roku minulého, a toho, co bylo
v tomto roce možné na investice ponechat. 

Rozpočet je jako obvykle sestaven do několika pří-
buzných okruhů. Z nich bych rád jmenoval okruh do-
pravy a infrastruktury, kde chceme investovat částku
zhruba 80 mil Kč. Jedná se hlavně o dokončení roze-
stavěné zastávky ČD „Jablonec centrum“ v blízkosti
autobusového nádraží a dokončení humanizace
Pražské a Podhorské ulice. Chceme také dokončit
okružní křižovatku Tovární–Liberecká a Podzimní
ulici. Významnou stavbou bude i kanalizace v ulici
Želivského, kde jen podíl města mimo žádanou dota-
ci bude vyšší než 14 mil. korun. Protože se v loňském
roce podařilo městu uspět v získání dotace na IPRM
Žižkův Vrch, počítáme se spoluúčastí města na úpra-
vách veřejných prostranství s částkou cca 27 mil. Kč.

Za pozornost stojí též oblast staveb města, kde po-
čítáme s částkou cca 92 mil. Kč. I zde se jedná zejména
o významně dotované akce. Jde především o rekon-

strukci objektu bývalé hasičárny pro potřeby městské
policie a kamerového systému, dále pak o rekon-
strukci MŠ Hřbitovní a výstavbu mateřské školy a jeslí
v nemocnici atd.

Do oblasti bydlení můžeme v tomto roce dát pouze
cca 12 mil. Kč, a to zejména proto, že v této oblasti je
velmi obtížné najít vhodný dotační titul a využít tak
i jiné vnější zdroje.

Pro volný čas jsme vyčlenili cca 36 mil. Kč. Z této
částky jsou dvě třetiny jako krajská dotace určeny na
realizaci víceúčelového sportovního objektu Sokolí
a pouze jedna třetina na drobnější akce typu rekon-
strukce parků a hřišť.

V oblasti přípravy investic se chováme, jak jsem již
v úvodu zmínil, velmi střídmě. Zde jsme vyčlenili
částku pouze cca 3,5 mil. Kč. Samozřejmě ale musí-
me počítat i s pořizováním nového územního plánu
a s realizací projektových dokumentací potřebných
při předkládání žádostí o dotace. Zde jsme museli
vyčlenit částku cca 11 mil. Kč.

Tak jako v minulých letech jsme se snažili uspoko-
jit i požadavky městem zřízených organizací. Jde pře-
devším o nemocnici, kde počítáme s 8 mil. Kč na pří-
strojové vybavení, a se sníženým požadavkem TSJ na
obnovu techniky ve výši pouhých 2 mil. Kč.

I přesto, že se nacházíme v období, kdy se krize do-
týká každého z nás a kdy je nutné moudře zvažovat
každou vydanou korunu, jsem přesvědčen, že schvá-
lený rozpočet je reálný. Umožňuje městu získávat dů-
ležité dotační finanční zdroje tak, aby se ani v tomto
období rozvoj města nezastavil.

Otakar Kypta
místostarosta
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