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Úvodní slovo místostarosty
Vážení přátelé,
tato pří loha je po roce opět 

věnována rozpočtu našeho měs-
t a ,  te n to k r á t  p ro  ro k  20 07. 
Ač je jeho výše zase úctyhodná 
– 1 157 857 tisíc Kč, „peněz“ je 
v něm ve skutečnosti méně než 
bylo obvyklé v minulosti. Svo bodně 
můžeme rozhodovat o méně než 
10 % jeho cel kové výše. Čím je to 
dáno?

Velká část jsou tzv. mandatorní 
vý daje, tedy peníze, které městem 
pouze protečou a musí být přerozdě-
leny na různé, předem dané, účely. 
Patří sem např. sociální dávky. Další 
velkou část tvoří výdaje tzv. qua-
simandatorní, které město musí 
vydat na základě různých smluv. 
Ty také nelze jen tak v krátké době 
ovlivnit. Například za veřejné osvět-
lení, úklid města, odpadové hospo-
dářství, mzdy atd.

Na jmenovité akce zůstává pro 
letošní rok pouhých 166 mil. Kč. 
Z toho ještě značná část při padá 
na investiční akce, které již byly 
v předchozích letech započaty 
a které je nutné dokončit. Velkou 
zátěží jsou splátky úvěrů z minulých 
let. Nesplacené dluhy města nyní 
čítají na 350 milionů Kč a jenom 
za letošní rok musí město zaplatit 
na splátkách 60 mil. Kč za jistinu 
a úroky. To jsou peníze, které město 
v minulosti v rámci „vyrovna ného“ 
rozpočtu jako úvěr přijalo, nějakým 
způsobem je prohospoda řilo (pomí-
jím hodnocení, zda výhodně či 
nevýhodně) a teď je musí splácet 
i s úroky.

Je to nyní břímě, které s sebou 
ne seme a musíme s ním počítat. 
Opatrnost je na místě i při pláno-
vání budoucích výdajů. Nejenom 
při vý hledu na rok tento, 

ale i všechny roky příští. Možnos-
ti, kde dnes město může získávat 
příjmy a jak je ovlivňovat, jsou ome-
zené. Dávno je pryč doba, kdy si 
město mohlo tisknout peníze samo! 
(Bylo to na konci první světové války 
a ob dobí to jistě nebylo lehké). Dnes 
často zmiňované „peníze z EU“ 
v tuto chvíli zatím nejsou a nebudou 
dříve, než na sklonku roku. Nelze 
s nimi proto zatím příliš počítat. Ale 
je na opak zcela namístě se na ně 
přichystat. Nejen připravit projekty, 
ale i fi nanční podmínky tak, aby je 
pak bylo možné realizovat. Vždy se 
totiž jedná také o finanční spolu-
účast města, kterou musí vynaložit 
ze svého.

A proto máme letos rozpočet 
v mnoha směrech restr ik t ivní, 
avšak stabilizační. Nedostalo se 
na všechno v míře, jak bychom 
si přáli, ale jsou pokryty všechny 
nutné výdaje města a jsou v něm 
připraveny pro středky na přípravu 
projektů. K novým úkolům patří hle-
dání úspor, kontrola efektivnosti, 
hledání rezerv. Pod mínky nejsou 
lehké, ale s jistou mírou stříd mosti 

jsou zvládnutelné. A při 
dodržení kázně máme 
šanci připravit štědřejší 
příští roky.

JUDr. Ing. Lukáš 
Pleticha

místostarosta
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Financování Kapitálové

Běžné
Financování

Daňové
Dotace

Kapitálové Nedaňové

ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2007

PŘÍJMY VÝDAJE
Daňové 532 275 tis. Kč Běžné 922 874 tis. Kč
Nedaňové 135 423 tis. Kč Kapitálové 191 178 tis. Kč
Kapitálové 45 707 tis. Kč Finacování 43 805 tis. Kč
Dotace 309 992 tis. Kč
Financování 134 460 tis. Kč

CELKEM 1 157 857 tis. Kč CELKEM 1 157 857 tis. Kč

PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU

Daňové příjmy

M e z i  r oz h o du j í c í  p ř í jmy  r oz -
počtů všech měst a obcí patř í 
daňové pří jmy. Nejvyšší pří jem 
předpokládáme z DPH a z daní 
z příj mů právnických a fyzických 
osob.

Nedaňové příjmy

M e z i  n e d a ň o v é  p ř í j m y  p a t ř í 
pří j my z likvidace komunál ního 
odpadu v yb í rané od ob č anů, 
p ř í j  my  z  by tového ho sp o dář -
ství – nájemné, dále pak příjmy 
z pronájmů, úroků a dividend, 
splátky půjček z Fondu na zlep-
šení úrovně bydlení.

Kapitálové příjmy

Zde jsou zahrnuty pří jmy z pro-
deje nemovitého majetku města 
– pozemky, budovy a byty.

Dotace

Dotace lze rozdělit do dvou typů, 
a to dotace na provoz a dotace 
investiční. Dotace na provoz jsou 
určeny k dalšímu přerozdělení. 
Dotace investiční jsou určeny ke 
spoluf inancování invest ičních 
záměrů města.

Financování

Tyto typy příjmů obecně zahrnují 
správu ak t iv včetně v ýs ledku 
roku a nové úvěry. Pro rok 2007 
není plánováno př i jet í  nového 
úvěru.

Nouzové bankovky 
vydané městem 

Jablonec nad Nisou 
v roce 1918.

VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU

Běžné výdaje

Do těchto výdajů jsou zahrnuty 
veškeré výdaje na provoz města. 
Jedná se např. o výdaje na správu 
a opravy majetku města (o pravy 
komunikac í  a  budov,  údr žbu 
veřejné zeleně, veřejného osvět-
lení, atd.), drobné neinvestiční 
nákupy, činnost úřadu a městské 
policie, sociální dávky, provoz 
školských zařízení, příspěvky na 
sport a kulturu, provoz zřízených 
a založených organizací, půjčky 
z Fondu pro zlepšení úrovně byd-
lení, splácení úroků z úvěrů a lea-
singů, dále i rezervu města ve 
výši 10 000 tis. Kč, rezervu na 
f inancování projek tů SROP ve 
školství 10 000 tis. Kč a pro fondy 
je vázáno 51 296 tis. Kč.

Investiční výdaje

Sem spadají prostředky na inves-
tiční záměry města včetně inves-
t ičních dotací městským orga-
nizacím, např. Nemocnici, p.o. 
Opět je lze rozdělit na dvě sku-
piny, a to investiční výdaje a do-
tace investiční, které jsou vázány 
na investiční dotace obsažené 
v příj mech města. V kapitálových 
v ýdajích je obsažen i přechod 
financování z roku 2006 do roku 
2007, kde došlo k navýšení vý-
dajů roku 2007 o částku neprofi-
nancovaných akcí roku 2006.

Financování

D o té to  p o ložk y  j e  z ahr nu to 
pouze splácení jistin úvěrů přija-
tých v minulých letech.
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Sestavení rozpočtu města je proces velmi zdlouhavý a náročný, který začíná 
vždy již koncem léta. Návrh rozpočtu prošel – tak jako každý rok – třemi čteními, 
kde jsme se podrobně zabývali každou položkou rozpočtu.

Finanční výbor projednával rozpočet dvakrát. Poprvé na konci loňského roku 
ve fázi druhého čtení rozpočtu a následně v lednu tohoto roku již fi nální verzi roz-
počtu, kde je zahrnut i tzv. přechod fi nancování. Tzn., že se v rozpočtu objevují 
i výdaje na akce, které byly provedeny v roce předchozím a nyní, tj. v roce 2007, 
dochází pouze k jejich úhradě.

Následně projednala rozpočet i rada města, která jej jednohlasně schválila. 
Rada města ani fi nanční výbor neměly zásadních připomínek k předloženému 
návrhu rozpočtu a doporučily zastupitelstvu rozpočet města na rok 2007 
schválit.

Celkový objem rozpočtu na rok 2007 je ve výši 1 157 857 tis. Kč. Z toho 
jmenovité akce ve výši 166 633 tis. Kč. Do jmenovitých akcí se promítají jak 
investiční výdaje města, tak i velké opravy, které jsou účetně zahrnuty mezi 
běžné výdaje.

Možnosti výdajů města jsou vždy závislé na celkových příjmech v daném 
roce, kde hlavní část tvoří příjmy daňové, tzn. podíl obce na výběru daní státu, 
dále dotace, a to zejména dotace určené k přerozdělení prostřednictvím sociál-
ních dávek, které činí více než 200 mil. korun, dále pak příjmy z prodeje majetku 
města a přebytky hospodaření let minulých.

Dovolím si říct, že 90 % všech výdajů jsou výdaje, které nelze vůlí zastupitel-
stva ovlivnit, jelikož jsou jasně dány zákonem či již uzavřenými smluvními vztahy 
a povinnostmi města.

Město může přímo ovlivnit své příjmy prodejem majetku, a to např. prodejem 
pozemků, budov a bytů. Přehled prodeje tohoto majetku je uveden v následují-
cím grafu, kde vidíte vývoj od roku 1996 do současnosti. V následujících letech 
již nelze očekávat výraznější nárůst těchto příjmů, jelikož většina lukrativních 
nemovitostí je již prodána.

Součet těchto příjmů v jednotlivých letech vidíme na následujícím grafu, ze 
kterého je zřejmé, že rozpočty let minulých byly sanovány právě prodejem těchto 
majetků a přijímáním úvěrů.

Komentář ředitele odboru 
financí a majetku

Na posledním grafu je patrný vývoj rozpočtů od roku 2003. Fialový sloupec 
představuje příjmy v daném roce, modrý výdaje příslušného roku. Je tedy napro-
sto zřejmé, že v letech následujících musíme splatit své závazky – defi city roz-
počtů minulých, které velmi omezují disponibilní část výdajů příštích rozpočtů.

A proto jsme v roce 2007 nenavrhovali přijetí nového úvěru ani výraznější 
prodej majetku a schválený rozpočet je rozpočtem stabilizačním, který pokrývá 
všechny nutné výdaje města a přitom město dále nezadlužuje.

Bc. Ondřej Frič, ředitel odboru fi nancí a majetkuDalší možností města je prodej majetkových podílů, čímž se ale město zba-
vuje budoucích příjmů, nebo přijetí nových úvěrů, kde se ale město na druhé 
straně zavazuje tyto úvěry splatit a navíc zaplatit příslušné úroky, což zatěžuje 
rozpočty let následujících. Na dalším grafu vidíte vývoj od roku 1999, kdy město 
prodalo majetkové podíly v teplárenství a energetice v celkovém objemu více 
než 440 mil. Kč a v roce 2005 přijalo desetiletý úvěr ve výši 250 mil. Kč, který až 
nyní začínáme splácet. Výše nesplacených úvěrů nyní činí téměř 350 mil. Kč.

Foto J. Bolech



PŘÍSPĚVEK MĚSTA V ROCE 2007
1 den pobytu jednoho dítěte v MŠ 39,97 Kč
1 den pobytu jednoho dítěte ve speciální MŠ 133,73 Kč
1 den pobytu jednoho žáka v ZŠ 41,40 Kč
1 den pobytu jednoho občana v domě pro seniory 95,43 Kč
1 den a 1 klient terénní pečovatelské služby 27,09 Kč
1 den pobytu jednoho bezdomovce v Domě Naděje 21,60 Kč
měsíční náklad na 1 čtenáře knihovny 137,66 Kč
1 návštěvník divadla a kostela sv. Anny 107,90 Kč
1 návštěvník kina 21,76 Kč
1 vstupenka na kulturní a společenskou akci Eurocentra 199,15 Kč
1 hodina sportování na 1 kurtu v Městské hale 137,36 Kč
1 hodina sportujícího občana na Zimním stadionu 50,40 Kč
1 den a 1 matka v Domě pro matky s dětmi 51,73 Kč
1 přepravený občan v MHD 4,26 Kč
1 přepravený občan tramvají 5,14 Kč
1 vstupenka do bazénu 26,82 Kč
1 m2 hrobového místa za rok 55,18 Kč
1 použití veřejného WC 39,00 Kč
1 výtisk Jabloneckého měsíčníku (náklad 20 tis. ks) 1,35 Kč

Vybrané výdaje technických služeb
Údržba komunikací za rok 12 000 tis. Kč
Zimní údržba za rok 22 000 tis. Kč
Čištění města za rok 9 400 tis. Kč
Provoz veřejného osvětlení 14 247 tis. Kč
Úklid černých skládek celkem 640 tis. Kč
Údržba městské zeleně 6 284 tis. Kč
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PŘEHLED PŘÍJMŮ V ROCE 2007
DAŇOVÉ PŘÍJMY
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 98 000 tis. Kč
Daň z příjmů fyzických osob z podnikání 36 000 tis. Kč
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových příjmů 5 000 tis. Kč
Daň z příjmů právnických osob 113 000 tis. Kč
Daň z příjmů právnických osob za obce 65 000 tis. Kč
Daň z přidané hodnoty 170 000 tis. Kč
Daň z nemovitosti 13 500 tis. Kč
Správní poplatky 15 805 tis. Kč
Poplatek ze psů 1 900 tis. Kč
Poplatek za rekreační pobyt 140 tis. Kč
Poplatek z veřejného prostranství 2 000 tis. Kč
Poplatek z ubytovací kapacity 520 tis. Kč
Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 6 500 tis. Kč
Ostatní 4 910 tis. Kč

CELKEM 532 275 tis. Kč

NEDAŇOVÉ A KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
Poskytování služeb 65 288 tis. Kč
Pronájem nemovitostí 41 683 tis. Kč
Prodej bytů a objektů 37 000 tis. Kč
Prodej pozemků 4 500 tis. Kč
Ostatní 32 657 tis. Kč

CELKEM 181 128 tis. Kč

PŘEHLED VÝDAJŮ V ROCE 2007
VYBRANÉ POLOŽKY PROVOZNÍ ČÁSTI ROZPOČTU
Odbor vnitřních věcí
Místní správa 117 718 tis. Kč
Pojištění majetku 1 600 tis. Kč

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Sociální dávky 198 000 tis. Kč

Odbor humanitní
Informační centrum a propagace 2 684 tis. Kč
Kultura 380 tis. Kč

Odbor fi nancí a majetku
Daně z převodu nemovitostí 1 250 tis. Kč
Daň z příjmů za obec 65 000 tis. Kč
Výkupy nemovitostí 26 500 tis. Kč
Splátky úvěrů a úroků 60 880 tis. Kč
Fond na zlepšení úrovně bydlení 30 000 tis. Kč
Rezerva města 10 000 tis. Kč
Rezerva SROP/školství 10 000 tis. Kč
Jablonecký měsíčník 1 250 tis. Kč

Odbor správy majetku
Opravy bytového fondu 16 000 tis. Kč
Opravy MŠ a ZŠ 21 050 tis. Kč
Veřejná silniční doprava 33 045 tis. Kč
Provoz tramvaje 8 200 tis. Kč
Údržba hřišť, koupališť, přehrady 5 450 tis. Kč
Údržba hřbitovů 1 980 tis. Kč

Odbor rozvoje
Územní plánování a komunální rozvoj 4 000 tis. Kč

Odbor stavební a životního prostředí
Očkování psů + útulky 1 470 tis. Kč
Svoz komunálních odpadů 25 621 tis. Kč
Údržba veřejné zeleně 8 544 tis. Kč

Kancelář starosty
Požární ochrana 2 775 tis. Kč

Městská policie
Bezpečnost a veřejný pořádek 18 586 tis. Kč
Prevence kriminality 190 tis. Kč
Dětské dopravní hřiště 181 tis. Kč

PŘÍSPĚVKY MĚSTSKÝM ORGANIZACÍM
Eurocentrum, s.r.o. 8 252 tis. Kč
Sport Jablonec n. N., s.r.o. 12 196 tis. Kč
Nemocnice, p.o. 8 005 tis. Kč
Technické služby, s.r.o. 74 369 tis. Kč
Plavecký bazén, o.p.s. 3 771 tis. Kč
Městské divadlo, o.p.s. 9 111 tis. Kč
Městská knihovna, p.o. 6 545 tis. Kč
Základní školy, p.o. 31 545 tis. Kč
Mateřské školy, p.o. 11 764 tis. Kč
Speciální mateřské školy 1 858 tis. Kč
Domy pro seniory, p.o. 10 039 tis. Kč
Spolkový dům Jablonec n. N., p.o. 2 370 tis. Kč

GRANTY A PŘÍSPĚVKY NA ROK 2007
Grant – Projekt Jablonec nad Nisou 3 010 tis. Kč
Příspěvky celkem 4 460 tis. Kč
Sportovní oblast 1 600 tis. Kč
Kulturní oblast 1 400 tis. Kč
Humanitní péče 800 tis. Kč
Výchova a vzdělávání 400 tis. Kč
Fond starosty města 100 tis. Kč
Protidrogová prevence 160 tis. Kč

Další příspěvky na rok 2007
Okresní hospodářská komora 100 tis. Kč
Azylový dům Naděje 300 tis. Kč
Turistický region Jizerské hory 140 tis. Kč
Euroregion Nisa 140 tis. Kč
Jizerská o.p.s. – údržba běžeckých stop 250 tis. Kč
SKP Jablonex – údržba běžeckých stop 100 tis. Kč
Galerie My 240 tis. Kč

Bezbariérový autobus SOR BN12 zakoupený městem v roce 2007.



Investiční akce plánované na rok 2007

JMENOVITÉ AKCE 2007
Bydlení 11 676 tis. Kč

Liberecká 154, 156 – sociální byty, holobyty;
Podhorská 5 – oprava fasády a balkonů;
Pobřežní 19–21 – oprava a zateplení;
Husova 10 – balkony, fasáda;
Skřivánčí, Na Kopci – střecha, kanalizace;

Doprava, infrastruktura 52 830 tis. Kč

Ovocný trh; Rekonstrukce ul. U Staré lípy; Vodovody;
Kanalizace; Okružní křižovatka Maršovická, Turnovská;
Chodník Novoveská + okružní křižovatka Novoveská;
Infrastruktura; Rekonstrukce vodovodu U Balvanu;
Infrastruktura průmyslové zony; WC přehrada;
Komunikace ul. Krkonošská, ul. Horská; Parkoviště ERN COS;
Pasecký vrch; ul. Dvorská; ul. Tovární – chodník; ul. Smetanova;

Stavby města 38 635 tis. Kč

ERN COS; Příspěvky MPZ; Anenská – radnice;
ZŠ 5. května – rekonstrukce objektu;
ZŠ Arbesova, ZŠ Na Šumavě – rekonstrukce WC;
MŠ Střelecká – zpevnění podlah;
ZŠ Kokonín – oprava střechy, dolní budova;
ZŠ Janáčkova – oprava střechy a fasády;
ZŠ Pivovarská – II. etapa rekonstrukce;
MŠ – rekonstrukce kuchyní – kuchyňské vybavení;
Kostel sv. Anny; Obytný soubor Horní Proseč;

Volný čas 43 204 tis. Kč

Střelnice – lehkoatletická hala; Cyklostezka;
Hřiště s umělým povrchem Mšeno;
Kemp – přeložka vodovodu; Přehrada Mšeno;

Ostatní investice 20 288 tis. Kč

Investiční dotace na nákup techniky pro TSJ s.r.o.;
Investiční dotace na nákup autobusu MHD;
Štola; Systém GINIS; Nemocnice – technika;

CELKEM 166 633 tis. Kč
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S příchodem nového vedení 
města došlo i k novému pohledu 
a změně priorit v oblasti investic. 
Pro letošní rok je velmi důležité si 
uvědomit, že po několika letech 
intenzivního investování zejména 
ve stavební sféře, kdy bylo nutné 
k fi nančním prostředkům získaným 
jak od státu, tak i od Evropské unie, 
zajistit povinné podíly prostřednic-
tvím bankovních úvěrů, dochází 
zákonitě k určitému přechodnému 
útlumu. Ten je způsoben zej ména 
povinností začít tyto úvěry ve výši 
cca 350 mil. Kč splácet. Jen splátka 
v letošním roce bude činit cca 
60 mil. Kč.

To však naprosto neznamená 
– v médiích již několikrát prokla-
movaný – konec rozvoje v Jab lonci 
nad Nisou nebo hubené roky atp. 
Letošní schválený rozpočet, o kte-
rém lze říci, že je útlumový či sta-
bilizační, je pouze východiskem 
z možného a splněním nutného. 
V praxi to znamená, že z letošního 
celkového objemu investičních pro-
středků ve výši 166 mil. budou v pr-
vé řadě dofi nancovány a dokončeny 
akce započaté v loňském roce. Zde 
je největším letošním projektem 
dokončení přestavby atletické haly 
na Střelnici za 37 mil. korun a dále 
pak dokončení investice na Ovoc-
ném trhu, kde musíme proinves-
tovat ještě 13 mil. Novou význam-
nou investicí bude rekonstrukce ve 
školském zařízení v ulici 5. května, 
která přijde na šestnáct a půl mi-
lionu korun. V tomto případě město 
získalo dotaci ve výši 10 mil. Kč.

V dopravě nás v letošním roce 
čekají investice ve formě spolupo-
dílů, a to zhruba ve výši 9,8 mil. Kč 
do realizace tří okružních křižovatek 
– Turnovská, Maršovická a Novo-
veská. Zde vedle hlavních investo-
rů, kterými jsou Ředitelství silnic 
a dálnic ČR a Krajská správa silnic 
Libereckého kraje, se bude město 
Jablonec n. N. podílet na úpravách 
chodníků, na veřejném osvětlení 
a sadových úpravách.

Velmi důležitou oblastí, která 
má v ýznam zejména pro sou -

časné a budoucí investory mající 
zájem investovat ve sféře bydlení, 
je rozvoj lokalit pro tuto bytovou 
výstavbu. Zde je nutné pracovat zej-
ména na rozvoji infrastruktury, kde 
počí táme včetně investic do vodo-
vodů a kanalizací s částkou cca 
25 mil. Kč. V bydlení chceme pro 
tento rok investovat též do sociál-
ních bytů a holobytů cca 2 mil. Kč, 
do oprav fasád, zateplení, oprav 
balkonů, střech a kanalizací cca 
9,5 mil. Kč.

Ani školství nezůstane pro tento 
rok bez investic. Kromě již zmí-
něné akce v ZŠ 5. května dojde na 
rekonstrukce sociálních zařízení 
v ZŠ Arbesova a ZŠ Na Šumavě, 
k rekonstrukci střechy a fasády na 
ZŠ Janáčkova a střechy ZŠ Kokonín 
v celkové výši cca 8 mil. Kč. Dále 
pak dojde k dofi nancování vybavení 
dvou kuchyní po rekonstrukci v MŠ 
Lovecká a MŠ 28. října celkem za 
cca 1,6 mil. Kč a k rekonstrukci pod-
lah v MŠ Střelecká za 1,2 mil. Kč

Město Jablonec získá letos do 
svého majetku také budovu Komen-
ského 8 a komplex budov v Anen-
ské ulici, do kterého hodlá v tomto 
roce investovat 5 mil. Kč. Areál pak 
bude sloužit občanům města v rám-
ci sociálních služeb. Počítáme také 
s příspěvky do městské památkové 
zóny ve výši 2 mil. Kč.

Z volnočasových aktivit v roz-
počtu stojí za zmínku uvažovaná 
investice 5 mil. Kč do vybavení 
a úpravy okolí všech tří přehrad 
zahrnující investice do sociálních 
zařízení, cyklostezky a humani-
zace celé této jedinečné turistické 
a odpočinkové zóny.

Letošní rozpočet počítá také se 
7,4 milionovou dotací na nákup 
techniky pro Technické služby Jab-
lonec a 4,5 milionovou dotací na 
nákup autobusu MHD. Zahrnut je 
i investiční příspěvek na technické 
vybavení Nemocnice Jablonec n. N. 
ve výši 8 mil. Kč.

Také v průběhu letošního roku 
jsme připraveni jednat o dodateč-
ném zařazení některých potřeb-
ných investičních akcí, které se 
do rozpočtu nedostaly. To ovšem 
v případě, že se podaří zajistit jejich 
fi nancování.

Tento rok je proto potřeba vnímat 
jako rok přípravný, kdy se chceme 
zaměřit na přípravu takových pro-
jektů, které budou fi nancovatelné 
zejména ze Strukturálních fondů 
Evropské unie. Čerpání těchto pro-
středků přes jednotlivé operační 
programy nám v nadcházejícím 
období let 2007 až 2013 nabízí 
jedinečnou a neopakovatelnou pří-
ležitost, kterou nesmíme promar-
nit.

Ing. Otakar Kypta
místostarosta

Odbor správy majetkuOdbor rozvoje

Oproti minulým letům došlo letos 
k významnější změně, kdy realizaci 
větších oprav a investičních akcí, 
které dříve odbor zajišťoval, pře-
souváme pod odbor rozvoje. Tento 
přesun je veden snahou po určité 
racionalizaci při dělbě činností.

Odbor správy majetku bude tak 
mít kromě běžných oprav a údržby 
v míře obvyklé i nové úkoly. Jde 
o nalezení efektivnějšího způsobu 
péče o majetek města. Toho lze 
docílit jedině systematizací. V sys-
tému lze pak hledat úspory, skryté 
rezervy, lze tak sledovat a řídit efek-
tivnost a kvalitu.

Po vzoru plánu zimní údržby je 
připravován plán úklidu města 
a plán péče o městskou zeleň. 
Do našeho fokusu se dostane též 
systém správy péče o nemovitosti 
v majetku města. Již jsme přehod-
notili a začali nastavovat pravidla 
například pro shoz sněhu ze střech. 
Jsou tam velké rezervy. Chceme se 
však zabývat i systémem správy 
bytového fondu, nebytových pro-

storů, sportovních zařízení a další 
městské infrastruktury. Bu deme 
přehodnocovat též otázku, která 
držba majetku je pro město pří-
nosná a která nikoliv. Přezkumu je 
ale podrobován třeba i systém pří-
spěvků města na zajištění veřejné 
dopravní obslužnosti.

Tady všude je možné hledat 
rezervy. Jsou to cesty, kterými dopo-
sud peníze – tu ve větší, tu v menší 
míře – bezúčelně utíkaly a utíkat by 
nemusely. V návrhu rozpočtu pro 
letošní rok se ještě zatím změny 
neprojevily. Rozpočet vychází z let 
minulých. Ale již nyní se vý sledky 
dostavují a jedná se o úspory 
v řádech statisíců. A zdaleka to není 
způsobeno jen mírnější zimou.

Jedná se o peníze, jež nám nikdo 
nikdy nedá, které nyní nevidíme, 
ale které nám při zdárném splnění 
úkolu na konci zůstanou! Můžeme 
je potom použít jinde a účelněji.

JUDr. Ing. Lukáš Pleticha
místostarosta
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