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Rozpočet města na rok 2013
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Vážení spoluobčané,
nadešlo období schvalování obecních a měst-
ských rozpočtů. Ani u nás tomu není jinak.
Město Jablonec již tradičně schvaluje rozpo-
čet v měsíci únoru. První dva měsíce jsme
hospodařili v rozpočtovém provizoriu.

Nejprve se však ohlédnu za rokem 2012, který
z mého pohledu skončil pro naše město ekono-
micky velmi dobře. Vstupovali jsme do něho
s rozpočtem úsporným, poznamenaným dru-
hým kolem optimalizace a nezbytně nutných
úspor. Právě tato opatření umožnila, že rok
2012 skončil s přebytkem ve výši 58 mil. Kč.

Nejpodstatnější je, že jsme bez problémů spl-
nili veškeré závazky, včetně toho největšího,
kterým jsou splátky starého dluhu. Od roku
2010, kdy dluh města činil 450 mil., jsme sníži-
li zadluženost o 110 mil. korun.

Tato pozitivní fakta vedla k rozhodnutí, pou-
žít skutečnost roku 2012 jako podklad při se-
stavení rozpočtu 2013. Co to znamená? V roce
2013 nepočítáme s dalšími úspornými opatře-
ními. Město i jeho organizace budou hospoda-
řit se stejným finančním objemem jako v roce
předchozím.

Pro občany je důležité, že jsme připraveni
splatit dalších 57 milionů našeho dluhu. Přitom
nepočítáme s žádným omezením MHD. Bude
provozována ve stejném rozsahu, včetně mož-
nosti seniorů jezdit zdarma. Základní příspěvky
našim organizacím budou činit např. 9 mil. Kč pro
Eurocentrum, Městské divadlo dostane 7 mil.,
Centrum sociálních služeb 14 mil. a Sport Jab-
lonec 20 mil. Z těchto čísel při porovnání s loň-
skem zjistíme, že kultura, sport a sociální ob-
last nebudou žádným způsobem redukovány. 

Rozpočet počítá i s rozvojem města. Na něj je
vyčleněna částka 110 mil. korun. Čeká nás do-

financování započaté stavby onkologického
pracoviště v areálu nemocnice částkou 18 mil.
Počítáme s dokončením digitalizace našich kin,
což znamená výdaj 2,6 mil Kč. 

Myslím, že na tomto místě je třeba připome-
nout, jak a z čeho se tvoří příjmová strana roz-
počtu. Jablonec má pro rok 2013 naplánované
zdroje ve výši 846 mil. Kč. Běžné výdaje činí
671 mil. Kč. Podstatnou část zdrojů rozpočtu
tvoří příjmy daňové. Vždy je největším problé-
mem tuto částku kvalifikovaně odhadnout,
zvláště pak v dobách ekonomicky nestabilních.
Pro rok 2013 jsme kvalifikovaně odhadli daňo-
vé příjmy na 470 mil. Musím připomenout, že
například v roce 2005 tyto příjmy činily 492 mil.,
a to si všichni jistě pamatujeme, že náklady na
živobytí jsme v té době měli podstatně nižší.
Vždyť jen letošní nárůst cen energií město při-
praví o 4 mil. korun.

Co říci na závěr? Letos budeme hospodařit
dle rozpočtu, jenž bude ve většině kapitol kopí-
rovat rok předchozí. Nedojde k žádnému krá-
cení služeb a činností, které město Jablonec pro
občany zajišťuje. To, že bychom potřebovali pro
naše město peněz více, je nám všem zřejmé.
Kromě dluhů bankovním domům zde máme
i dluh na majetku města. Myslím tím dluh
vzniklý zanedbáním a dlouhodobým podfinan-
cováním údržby a modernizace komunikací,
obytných domů a v neposlední řadě i našich
škol a školek. U našich objektů se potýkáme
s vysokou energetickou náročností, jelikož vět-
šina z nich není zateplena a má v havarijním
stavu okna. Tyto problémy máme na paměti
a alespoň část z nich jsme připraveni řešit
v rámci vytvořené rezervy na opravu majetku,
která činí 32,5 mil korun. 

Miloš Vele, 
náměstek primátora

PŘÍJMY
Daňové 470 002 tis. Kč
Nedaňové 140 509 tis. Kč
Kapitálové 20 200 tis. Kč
Transfery 93 685 tis. Kč
Financování 121 685 tis. Kč
Celkem 846 081 tis. Kč

VÝDAJE
Běžné 671 110 tis. Kč
Kapitálové 117 867 tis. Kč
Financování 57 104 tis. Kč
Celkem 846 081 tis. Kč

Popis příjmů a výdajů na straně (III)
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Vele: Splatíme další část dluhu
Foto Miroslav Gorčík
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Předkládáme vám, čtenářům Jabloneckého měsíč-
níku, rozpočet na rok 2013 jako výsledek rozpo-
čtového procesu, který byl započat v září roku
2012. Návrh rozpočtu města Jablonec nad Nisou
na rok 2013 prošel třemi čteními, jež probíhají za
účasti jednotlivých správců rozpočtu, vedoucích
oddělení a ředitelů organizací, které jsou napoje-
ny na rozpočet města. Návrh rozpočtu na rok
2013 byl projednán se všemi řediteli základních
škol a mateřských škol. 

Finanční výbor projednal návrh rozpočtu na rok 2013
na své schůzi dne 29. ledna 2013 a doporučil jej ke
schválení. Následně byl rozpočet zveřejněn na úřed-
ní desce i elektronické úřední desce. Zastupitelstvo
města tento strategický dokument schválilo dne 28.
února 2013.

Jak se již zmínil ve svém úvodníku náměstek Miloš
Vele, rozpočet roku 2013 jsme koncipovali podle roz-
počtu roku 2012, kdy byly zajištěny všechny funkce
chodu města i jeho organizací. Ovšem je nutné při-
pomenout zvýšení sazeb DPH, které bylo zohledněno
pouze u energií, u ostatních prací a služeb nikoliv.
Změnou rozpočtového určení daní plánujeme vyšší
výběr daňových příjmů než v r. 2012, do daňových
výnosů byl převeden příspěvek na výkon státní sprá-
vy pro oblast školství, který byl dříve součástí tzv. glo-
bální dotace. Ostatní třídy rozpočtovaných příjmů za-
znamenávají nižší výnos oproti skutečnosti roku
2012. Naopak výdaje jsou vyšší u obou tříd, běžných
i kapitálových.

Při tvorbě těchto východisek bylo podkladem do-
poručení Ministerstva financí ČR k sestavování roz-
počtů obcí – na co si dávat pozor ve výdajích:

PROVOZ:
• aby běžné výdaje nerostly opakovaně rychleji než

běžné příjmy 
• přehled o všech provozních výdajích
• každoročně posuzovat možnost úspor
• vyjednávat o cenách nakupovaných služeb
• nepůjčovat si na úhradu provozních výdajů

INVESTICE:
• před rozhodnutím o realizaci rozsáhlejší investiční

akce provádět kontrolu na disponibilní rozpočet 
• neschvalovat realizace projektů, které svým rozsa-

hem přesahují reálné potřeby a možnosti obce
a které generují další režijní výdaje

• zbytečně nezvyšovat zadlužení, když už si půjčovat,
tak investovat a nepoužívat takto získané zdroje na
spotřebu.

Při sestavování rozpočtu na rok 2013 jsme vycházeli
z předpokládaných příjmů. Sestavení rozpočtu na rok
2013 obdobně jako rozpočtu na rok 2012 bylo cíleno
na stabilizaci hospodaření města s dosažením maxi-
málních úspor. Konkrétně v číslech s porovnáním
oproti roku 2012:
• přijaté transfery – 57,5 mil. Kč
• nedaňové příjmy – 17 mil. Kč
• kapitálové příjmy – 13,5 mil. Kč
• běžné výdaje vč. rezerv + 23 mil. Kč

z toho energie + 4 mil. Kč

Tato fakta nutně vedou k omezení prostředků zejmé-
na na investice. Z investičních akcí budou realizová-
ny pouze ty, které jsou nasmlouvané z předchozího
období a akce, kde bylo město úspěšné a získalo do-
taci např. akce pokračující z r. 2012 zateplení ZŠ
Liberecká, kanalizace Krkonošská. Z nových inves-
tičních akcí se jedná např. o rekonstrukce mostu na
Paseckém náměstí, úpravy v prostorách radnice (re-
konstrukce prostor dříve užívaných JKIC).

Pro rok 2013 je rozpočet sestaven jako schodkový.
Schodek rozpočtu ve výši 64 581 tis. Kč je kryt zapo-
jením prostředků minulých let, což jsou zůstatky na
běžných a fondových účtech města a prostředky ve
správě aktiv. Celkový objem zdrojů rozpočtu na rok
2013 je navrhován ve výši 846 081 tis. Kč, z toho pří-
jmy ve výši 724 396 tis. Kč a zůstatky na účtech a ve
správě aktiv ve výši 121 685 tis. Kč. Použití zdrojů je
v běžných výdajích, které jsou ve výši 671 110 tis. Kč,
kapitálové výdaje jsou ve výši 117 867 tis. Kč a splát-
ky úvěrů ve výši 57 104 tis. Kč. Jmenovité akce navr-
hujeme ve výši 115 216 tis. Kč. Do jmenovitých akcí
se promítají jak investiční výdaje města včetně pro-
jektových dokumentací, tak i velké opravy, které jsou
účetně zahrnuty mezi běžné výdaje.

Na následujícím grafu uvádíme přehled hospodaření
města od roku 2004. Roky 2004–2012 představují hos-
podaření města dle skutečnosti, rok 2013 je převzat
z rozpočtu 2013. Modrý sloupec představuje příjmy
v daném roce, červený sloupec výdaje příslušného
roku. Za poznámku stojí skutečnost, že v letech
2004–2006 město hospodařilo s převisem výdajů nad

příjmy, hospodaření roku 2007 a 2008 bylo přebytko-
vé, roky 2009 i 2010, kdy byla ekonomika postižena
globální hospodářskou krizí, opět schodkové. V r.
2011 a 2012 se podařilo hospodařit s kladným saldem
příjmů nad výdaji, a to v roce 2011 o téměř 20 mil. Kč
a v roce 2012 o více než 58 mil. Kč.

Příjmy města lze podle druhového třídění rozdělit na
daňové, nedaňové, kapitálové a transfery; výdaje na
běžné a kapitálové. Co se zahrnuje mezi jednotlivé
druhy příjmů a výdajů, jsme vysvětlili na druhé stra-
ně této přílohy. Nyní pro přehlednost přinášíme po-
rovnání jednotlivých druhů příjmů a výdajů od roku
2004 včetně údajů ze schváleného rozpočtu roku
2013 na následujících grafech doprovázených struč-
ným komentářem:

Od r. 2004 do r. 2008 je z grafu patrná rostoucí ten-
dence daňových příjmů. Mírný pokles byl zazname-
nán v roce 2006, kdy byl nižší výnos u daně z příjmů
fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti způ-
sobený legislativními změnami. Po roce 2008, kdy byl
objem daňových příjmů na úrovni téměř 532 mil. Kč,
nastal v r. 2009 propad na 457 mil. Kč a od tohoto ro-
ku je již konstantní výnos okolo 460 mil. Kč. Pro rok
2013 plánujeme mírné zvýšení na 470 mil. Kč, důvo-
dem je přesun příspěvku na výkon státní správy pro
oblast školství do daňových příjmů novelou zákona
o rozpočtovém určení daní. 

Klesající tendence v letech 2004–2005 a 2008–2009 je
způsobena prodejem bytových domů, kdy byl zazna-
menán nižší výběr nájemného a služeb souvisejících
s bydlením. V r. 2006 je navýšení způsobeno vráce-
ním DPH z prostředků PHARE vázáno ke stavbě
Eurocentra, v r. 2007 výplatou nerozděleného zisku
JTR a v r. 2010 došlo ke zvýšení cen u nájmů bytů. V r.
2013 očekáváme výnos 140 mil. Kč. 

V této skupině příjmů se promítají příjmy z prodeje
bytů, domů a pozemků, což se odvíjí jak od záměrů
města, tak od zájmu občanů. Nárůst v roce 2004 byl
způsoben kapitalizací pohledávek města za společ-
ností TSJ, s. r. o., v roce 2006 byl zájem o prodej po-
zemků, bytů (Budovatelů 14, Liberecká 49), objektů
(Lidická 22, Dlouhá 7 a 9, Proseč 234, SNP 23), v roce
2008 se prodávaly bytové domy B. Němcové 2-10 a 16-
22 a Mechová 13-21 a v roce 2009 prodejem pozemků
a bytů v objektu Spojovací 2,4. Od r. 2010 je patrný po-
kles těchto příjmů, který souvisí s realizací doprodejů.
V r. 2012 bylo vyhlášeno výběrové řízení na prodej tři-
nácti objektů, z toho bylo 11 úspěšně prodáno, v r. 2013
neočekáváme výraznější nárůst těchto příjmů. 

Z výše uvedeného grafu je patrná změna v poskytová-
ní dotace na úhradu přímých nákladů (mzdové nákla-
dy, učebnice, učební pomůcky) ve školství, kdy ještě
v r. 2004 tyto prostředky plynuly jednotlivým příspěv-
kovým organizacím přes účet zřizovatele, tj. rozpočet
města, od r. 2005 tyto prostředky zasílá přímo krajský
úřad školským organizacím. Nárůst od r. 2006 je
v souvislosti se změnou legislativy v oblasti sociálních
dávek. Pokles od r. 2012 je zejména díky legislativní
změně, kdy od 1.1.2012 obce v souvislosti s novelizací
zákonů v sociální oblasti (Sociální reforma I.) nezpro-
středkovávají výplatu nepojistných sociálních dávek
(např. dávky pomoci v hmotné nouzi, příspěvek na pé-
či). Tato působnost přešla na Úřad práce ČR.

Tento graf vypovídá o skutečnostech popsaných
u předchozího grafu – transfery, kdy se jedná u dota-
cí na provoz o prostředky, které se promítají v příj-
mech i výdajích. Nárůst r. 2008 a 2009 je odvislý od
navýšení energií. Od r. 2010 je patrná tendence
úsporných rozpočtů. V návrhu rozpočtu roku 2013 se
promítají i rezervy města, o kterých již bylo zmiňováno. 

Jedná se o výdaje na rozvojové aktivity města. Pro
připomenutí uvádíme přehled významných investič-
ních akcí od r. 2004 do 2012.
Rok 2004 – bulvár 5. května, infrastruktura a obytný
soubor Horní Proseč, hřiště s umělým povrchem Břízky,
půdní vestavby Řetízková, Skřivánčí, Na Kopci.
Rok 2005 – rekonstrukce Eurocentra a ul. U Muzea,
Jiráskova, rekonstrukce kina Radnice.
Rok 2006 – rekonstrukce ZŠ Mozartova, rekonstruk-
ce Dolního náměstí, Pavilonu A, kostela sv. Anny, tri-
buna východ na stadionu Střelnice, rekonstrukce
Spolkového domu.
Rok 2007 – lehkoatletická hala na Střelnici, revitali-
zace okolí přehrady, rekonstrukce Ovocného trhu, re-
konstrukce ZŠ 5. května.
Rok 2008 – infrastruktura Široká, zateplení jídelny
a spojovacího krčku v ZŠ Mozartova, hřiště ZŠ Pasířská.
Rok 2009 – in line hřiště Čelakovského, dokončení
zateplení ZŠ Pasířská, rekonstrukce MŠ V. Nezvala,
okružní křižovatka Turnovská a humanizace Pražská,
rekonstrukce ul. Podzimní.
Rok 2010 – kanalizace Želivského, kamerový systém,
železniční zastávka Centrum, rekonstrukce MŠ
Hřbitovní, z dotační akce IPRM byl vybudován park
Nová Pasířská. 
Rok 2011 – dokončení rekonstrukce bývalé hasičár-
ny, zateplení panelových domů Na Úbočí 14,21, MŠ
a jesle v areálu nemocnice, víceúčelové zařízení
v nemocnici.
Rok 2012 – dokončení rekonstrukce mostu v ul.
Kamenná, zahájeno bylo zateplení ZŠ Liberecká a re-
konstrukce archivu stavebního úřadu, z dotační akce
IPRM byl realizován lesopark.
A v roce 2013 bude pokračováno v akci zateplení ZŠ
Liberecká, rekonstrukce archivu stavebního úřadu či
rekonstrukce ulice U Hřiště. Z nově připravených ak-
cí zmíním alespoň vybudování kanalizace v ul.
Krkonošská, rekonstrukce mostu na Paseckém ná-
městí a dořešení bulváru 5. května. Více se o investič-
ních akcích dočtete na poslední straně této přílohy
v komentáři náměstka Petra Vobořila. 

Renata Vítová, vedoucí odboru ekonomiky
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PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU
Daňové příjmy 470 002 tis. Kč
Mezi rozhodující příjmy rozpočtů všech měst a obcí
patří daňové příjmy. Nejvyšší příjem předpokládáme
z DPH a z daní z příjmů právnických osob a fyzických
osob. Při sestavování návrhu rozpočtu na rok 2013
jsme vycházeli z predikce Ministerstva financí ČR,
která zahrnuje i vliv novely zákona o DPH, kde se
zvyšuje snížená sazba této daně z 14% na 15% s ú-
činností od 1.1.2013 a také změnu zákona o rozpo-
čtovém určení daní, který byl s účinností od 1.1.2013
novelizován.

Nedaňové příjmy 140 509 tis. Kč
Mezi nedaňové příjmy patří příjmy za likvidaci ko-
munálního odpadu, příspěvky od firmy EKOKOM na
tříděný odpad, příjmy z bytového hospodářství – ná-
jemné, dále pak příjmy z pronájmů pozemků, úroků
a dividend, splátky půjček z Fondu na zlepšení úrov-
ně bydlení.

Kapitálové příjmy 20 200 tis. Kč
Zde jsou zahrnuty příjmy z prodeje nemovitého ma-
jetku města, tj. pozemky, budovy a byty. 

Transfery 93 685 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, investiční
transfery jsou určeny ke spolufinancování investič-
ních záměrů města. Výše neinvestičních transferů je
od r. 2012 ovlivněna Sociální reformou I, kdy agenda
sociálních dávek přešla z obcí na Úřady práce ČR.

Financování 121 685 tis. Kč
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 2013 zahrnut
i zůstatek prostředků k 31. 12. 2012 ve výši 121 685
tis. Kč, z toho zůstatek na účtech města včetně fondů
ve výši 50 983 tis. Kč, termínovaný vklad 5 904 tis. Kč
a dále je naplánováno čerpání prostředků ze správy
aktiv ve výši 64 798 tis. Kč. Část prostředků tvoří
i přechod financování z roku 2012 do roku 2013, a to
50 908 tis. Kč. 
Ve druhé skupině financování jsou dlouhodobé přija-
té půjčené prostředky (nové úvěry) a pro rok 2013
neplánujeme do hospodaření zapojovat nové úvěry. 

VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU
Běžné výdaje 671 110 tis. Kč
Do těchto výdajů jsou zahrnuty veškeré výdaje na
provoz města. Jedná se např. o výdaje na opravu
a údržbu majetku města (opravy komunikací a budov,
údržbu veřejné zeleně, veřejného osvětlení atd.),
drobné neinvestiční nákupy, činnost úřadu a městské
policie, provoz školských zařízení, příspěvky na sport
a kulturu, provoz zřízených a založených organizací*,
půjčky z Fondu pro zlepšení úrovně bydlení, splácení
úroků z úvěrů a leasingů, dále i rezervu města ve vý-
ši 8 000 tis. Kč, rezervu na opravy ve výši 32 500 tis.
Kč, rezervu na financování dotačních projektů ve vý-
ši 2 500 tis. Kč, rezervu na příspěvky komisí ve výši
1 400 tis. Kč, novou rezervu z hazardu ve výši 5 028
tis. Kč a pro Fond na zlepšení úrovně bydlení je vázá-
no 26 376 tis. Kč.

* 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., Eurocentrum 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.,
Jablonecké kulturní a informační centrum, o. p. s.

Kapitálové výdaje 117 867 tis. Kč
Zde jsou prostředky na investiční záměry města včet-
ně investičních dotací městským organizacím, a to
nemocnici na dostavbu onkologie, Technickým služ-
bám na veřejné osvětlení, Jabloneckému kulturnímu
a informačnímu centru na památník a úpravu zahra-
dy u bývalé fary a Eurocentru na digitalizaci kina
Junior. Opět je lze rozdělit na dvě skupiny, a to kapi-
tálové výdaje a dotace investiční, které jsou vázány
na investiční transfery obsažené v příjmech města.
V kapitálových výdajích je obsažen i přechod finan-
cování z roku 2012 do roku 2013, kdy došlo k navý-
šení výdajů roku 2013 o částku neprofinancovaných
akcí roku 2012.

Financování 57 104 tis. Kč
Do této položky je zahrnuto splácení jistin dlouhodo-
bých úvěrů přijatých v minulých letech, což činí dle
splátkových kalendářů právě 57 104 tis. Kč.

DAŇOVÉ PŘÍJMY
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 98 000 tis. Kč
Daň z příjmů fyzických osob z podnikání 3 500 tis. Kč
Daň z příjmů fyzických osob 
z kapitálových výnosů 10 000 tis. Kč
Daň z příjmů právnických osob 95 000 tis. Kč
Daň z příjmů právnických osob za obce 20 000 tis. Kč
Daň z přidané hodnoty 195 500 tis. Kč
Daň z nemovitosti 20 000 tis. Kč
Správní poplatky 8 907 tis. Kč
Poplatek ze psů 1 500 tis. Kč
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 75 tis. Kč
Poplatek za užívání veřejného prostranství 1 700 tis. Kč
Poplatek z ubytovací kapacity 320 tis. Kč
Příjmy z loterií 15 000 tis. Kč
Ostatní 500 tis. Kč
Součet 470 002 tis. Kč

NEDAŇOVÉ A KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
Poskytování služeb 63 121 tis. Kč
Pronájem nemovitostí 46 921 tis. Kč
Prodej bytů a objektů 12 700 tis. Kč
Prodej pozemků 7 500 tis. Kč
Ostatní 30 467 tis. Kč
Součet 160 709 tis. Kč

TRANSFERY 93 685 tis. Kč

Příspěvky města v roce 2013
PŘÍSPĚVEK MĚSTA rok 2012 rok 2013
1 den pobytu jednoho dítěte 
v MŠ 29,94 Kč 33,45 Kč
1 den pobytu jednoho dítěte 
v MŠ speciální 97,97 Kč 110,47 Kč
1 den pobytu jednoho žáka v ZŠ 39,87 Kč 39,66 Kč
1 den pobytu jednoho žáka v ZUŠ 1,68 Kč 1,99 Kč
1 den pobytu jednoho žáka v DDM Vikýř 5,93 Kč 3,80 Kč
1 den a jednoho uživatele terénní 
pečovatelské služby pro CSS, p. o. 82,86 Kč 44,47 Kč
1 návštěvník knihovny 60,85 Kč 64,70 Kč
1 návštěvník divadla 100,86 Kč 111,35 Kč
1 návštěvník kostela sv. Anny 79,59 Kč 73,82 Kč
1 návštěvník kina 41,21 Kč 53,74 Kč
1 vstupenka na kulturní 
a společenskou akci Eurocentra 141,81 Kč 148,78 Kč
1 hodina sportování na 1 kurtu 
v Městské sportovní hale 115,07 Kč 117,14 Kč
1 hodina sportujícího občana 
na Zimním stadionu 59,41 Kč 58,03 Kč
1 den a 1 matka v Domě 
pro matky s dětmi 30,68 Kč 54,79 Kč
1 přepravený občan v MHD 4,15 Kč 4,46 Kč
1 přepravený občan tramvají 5,08 Kč 5,64 Kč
1 vstupenka do bazénu 25,83 Kč 26,21 Kč
1 m2 hrobového místa za rok 46,53 Kč 60,11 Kč
1 použití veřejného WC 35,71 Kč 36,86 Kč
1 výtisk Jabloneckého měsíčníku 
(náklad 22 tis. ks) 6,32 Kč 9,80 Kč

PŘÍSPĚVKY MĚSTSKÝM ORGANIZACÍM 
rok 2012 rok 2013

Základní školy, p. o. 34 115 tis. Kč 36 182 tis. Kč
Mateřské školy, p. o. 15 591 tis. Kč 16 590 tis. Kč
Mateřská škola speciální, p. o. 1 973 tis. Kč 2 018 tis. Kč
Základní umělecká škola, p. o. 501 tis. Kč 582 tis. Kč
Dům dětí a mládeže Vikýř, p. o. 594 tis. Kč 785 tis. Kč
Městská knihovna 
Jablonec nad Nisou, p. o. 6 698 tis. Kč 7 013 tis. Kč
Nemocnice 
Jablonec nad Nisou, p. o. 7 370 tis. Kč 18 454 tis. Kč
Centrum sociálních služeb 
Jablonec nad Nisou, p. o. 13 824 tis. Kč 13 847 tis. Kč
Městské divadlo 
Jablonec nad Nisou, o. p. s. 8 002 tis. Kč 7 356 tis. Kč
Jablonecké kulturní a informační 
centrum Jablonec nad Nisou, o. p. s. 9 520 tis. Kč 12 156 tis. Kč
Eurocentrum 
Jablonec nad Nisou, s. r. o. 9 241 tis. Kč 12 045 tis. Kč
Sport 
Jablonec nad Nisou, s. r. o. 18 771 tis. Kč 20 511 tis. Kč
Technické služby 
Jablonec nad Nisou, s. r. o. 66 726 tis. Kč 68 228 tis. Kč

VYBRANÉ POLOŽKY PROVOZNÍ ČÁSTI ROZPOČTU
Kancelář starosty
Jablonecký měsíčník 2 372 tis. Kč
Požární ochrana 1 133 tis. Kč

Kancelář tajemníka
Místní správa 139 420 tis. Kč

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Komunitní plánování 50 tis. Kč
Pro-rodinná politika 960 tis. Kč

Odbor humanitní
Kultura 689 tis. Kč
Sociálně právní ochrana dětí 137 tis. Kč

Odbor ekonomiky
Daň z převodu nemovitostí 1 000 tis. Kč
Daň z příjmů za obec 20 000 tis. Kč
Daň z přidané hodnoty 1 500 tis. Kč
Výkupy nemovitostí 6 500 tis. Kč
Splátky úvěrů a úroků 64 104 tis. Kč
Fond na zlepšení úrovně bydlení 4 000 tis. Kč
Rezerva města 8 000 tis. Kč
Rezerva – spolufinancování 2 500 tis. Kč
Rezerva – opravy 32 500 tis. Kč
Rezerva – příspěvky komise, sport. kluby a projekt 1 400 tis. Kč
Rezerva – hazard 5 028 tis. Kč

Odbor správy majetku
Pojištění majetku 1 620 tis. Kč
Opravy bytového fondu 10 300 tis. Kč
Opravy MŠ a ZŠ 11 707 tis. Kč
Veřejná silniční doprava 34 561 tis. Kč
Provoz tramvaje 9 000 tis. Kč
Oprava vozovek a chodníků 23 162 tis. Kč
Údržba hřišť, koupališť, přehrady 304 tis. Kč
Údržba hřbitovů 2 162 tis. Kč
Očkování psů + útulky 
+ koše na psí exkrementy + deratizace 2 415 tis. Kč
Svoz odpadů (komunální, 
velkoobjemový, nebezpečný) 35 347 tis. Kč
Údržba veřejné zeleně 11 198 tis. Kč
Úklid, černé skládky, úklid okolí přehrady 562 tis. Kč
Hřiště, pískoviště (opravy, údržba, nové prvky) 1 745 tis. Kč

Odbor územního a hospodářského rozvoje
Územní plánování 3 785 tis. Kč
Digitalizace archivu 2 500 tis. Kč
Plán obnovy Městské památkové zóny 1 150 tis. Kč

Odbor stavební a životního prostředí
Údržba památných stromů a krajinných prvků 160 tis. Kč
Ošetření významných stromů 100 tis. Kč
Výkon rozhodnutí 160 tis. Kč

Městská policie
Bezpečnost a veřejný pořádek 25 889 tis. Kč
Prevence kriminality 40 tis. Kč
Dětské dopravní hřiště 267 tis. Kč

VYBRANÉ VÝDAJE TECHNICKÝCH SLUŽEB
Údržba a opravy komunikací za rok 23 162 tis. Kč
Zimní údržba za rok 19 000 tis. Kč
Čištění města za rok 7 531 tis. Kč
Provoz veřejného osvětlení 14 000 tis. Kč
Svislé dopravní značení 1 950 tis. Kč
Vodorovné dopravní značení 1 116 tis. Kč
Čištění kašen 60 tis. Kč
Výzdoba města - vánoční strom 65 tis. Kč
Provoz veřejných WC 1 200 tis. Kč
Úklid černých skládek, úklid okolí přehrady 562 tis. Kč
Smluvní údržba městské zeleně 7 767 tis. Kč
Údržba psích košů 1 290 tis. Kč

GRANTY A PŘÍSPĚVKY NA ROK 2013
Granty
Projekt Jablonec nad Nisou 2013 3 187 tis. Kč

Příspěvky rozdělované komisemi rady města
Sportovní oblast 1 200 tis. Kč
Kulturní oblast 1 100 tis. Kč
Humanitní péče vč. sociálních služeb 
dle zák.č.108/2006 Sb. 3 332 tis. Kč
Komise humanitní péče 300 tis. Kč
Výchova a vzdělávání 180 tis. Kč
Prevence kriminality 20 tis. Kč
Fond primátora 100 tis. Kč

Přímé příspěvky subjektům
Galerie My 550 tis. Kč
Jizerská o. p. s. 200 tis. Kč
Údržba kostelních hodin 30 tis. Kč
SKP Jablonec 50 tis. Kč
Okresní hospodářská komora 80 tis. Kč
Mateřské centrum Jablíčko 160 tis. Kč
Jablonecká kulturní obec 240 tis. Kč

Další příspěvky na rok 2013
Turistický region Jizerské hory 155 tis. Kč
Euroregion Nisa 227 tis. Kč
Sdružení cestovního ruchu Jizerské hory 100 tis. Kč

Přehled příjmů v roce 2013 Přehled výdajů v roce 2013



(IV)

jablonecký měsíčník / březen 2013 rozpočet města 2013

Doprava, infrastruktura 40 761 tis. Kč
• Bulvár 5. května – dokončení (ŘSD)
• Belgická ulice – okružní křižovatka (ŘSD) 
• IPRM - OS Řetízková
• Krkonošská ulice – kanalizace
• Pasecký vrch – komunikace, veřejné

osvětlení, vodovod
• ul. Pod Vodárnou – sanace svahu

a komunikace
• humanizace Podhorská – II. etapa
• terminál MHD
• terminál MHD – provizorní parkoviště
• ulice U Hřiště
• Tržnice – přesun na Ovocný trh
• RTN zastávka – schodiště
• Rekonstrukce mostu – Pasecké náměstí

Stavby města 42 297 tis. Kč 
• Bazén – generální oprava technologie 
• Knihovna – úprava WC ve 2. patře
• Městská policie 
• MŠ Hřbitovní a nemocnice
• Radnice – archiv stavebního úřadu
• Radnice – modernizace zasedacích místností,

parter 
• Radnice – okna II. a III. etapa
• ZŠ Liberecká – zateplení

• Kostel sv. Anny 
• Nový vstup do objektu Kamenná 11

Příprava investic 4 051 tis. Kč 
• Horní ulice - okružní křižovatky
• Hřbitov – smuteční síň
• Kaštanová ulice – plynovod, kanalizace,

komunikace 
• Ulice Ladova, Lesní – rekonstrukce 
• LIAZ – sjezd do průmyslové zóny 
• MŠ Tichá – kanalizační přípojka 
• Žižkův Vrch – příprava akcí IPRM 

• ZŠ Arbesova
• ul. Liberecká a V Nivách – skalní masiv
• ul. Arbesova – kanalizace
• ul. Sokolí – dětské hřiště
• ul. Želivského – chodník

Volný čas 1 493 tis. Kč 
• Břízky – běžecké tratě – oprava erozí
• Čelakovského – areál volnočasových aktivit
• úprava okolí přehrady
• Střelnice – lehkoatletická hala

Ostatní investice 23 981 tis. Kč 
• Demolice
• MPZ – příspěvky žadatelům
• Nemocnice – mamograf a přeložky
• Nemocnice – onkologie
• JKIC – památník
• Eurocentrum – digitalizace kin 

Bydlení 133 tis. Kč

Projektové dokumentace 
a studie 2 500 tis. Kč 

Celkem 115 216 tis. Kč

Jmenovité akce 2013

Prioritou je dokončení onkologie 
a školy v Liberecké
Rozpočet určený na investiční rozvoj města
se oproti loňskému lehce zvýšil. Zatímco loni
bylo na investice určených necelých 93 milionů
korun, letos hodlá město profinancovat více
jak 115 milionů korun. K těm největším pro-
jektům patří výstavba pavilonu onkologie
a dokončení zateplení ZŠ Liberecká. 

Loni jsme dokončili dva opravdu finančně ná-
ročné projekty, jimiž byla rekonstrukce Domu
Jany a Josefa V. Scheybalových a Lesopark Žiž-
kův Vrch. Na obou se značně podílely také fi-
nance z Evropské unie a státního rozpočtu. Oba
se dle mého názoru zařadily velmi dobře do
běžného života Jablonečanů, ale teprve bu-
doucnost ukáže význam, v dobrém slova smys-
lu prospěch, a tím i volbu ve výběru investice.
Pokračovat budeme v zateplení ZŠ Liberecká,
kde harmonogram prací prodloužil a cenu díla
navýšil nález azbestu, jenž se nám však podaři-
lo čas zlikvidovat bez sebemenšího úniku do
ovzduší. Zatímco loni se z rozpočtu použilo
15 243 tisíc korun, letos předpokládáme výdej
téměř 25 milionů. Celý projekt je finančně pod-

porovaný z EU a ze Státního fondu životního
prostředí. Zároveň chystáme rozsáhlé zateplení
další základní školy, a to v Arbesově ulici, na
něž letos dokončíme projektovou přípravu za
800 tisíc korun.

S velkou investicí 17 894 tisíc korun musíme
počítat na dokončení pavilonu onkologie v ne-
mocnici. Jen o něco nižší je položka 15 308 tisíc
korun určená na kanalizaci v Krkonošské ulici,
na které jsme začali pracovat už v loňském ro-
ce. Dokončíme Pasecký vrch – komunikaci, ve-
řejné osvětlení a vodovod – za částku 1 503 tisíc
korun. Letos plánujeme i start prací na dobudo-
vání zázemí volnočasového areálu Čelakovské-
ho a úpravě ulice U Hřiště za 6 273 tisíc korun,
z čehož pět milionů činí dotace z Libereckého
kraje. Více jak 2,5 milionu korun bude stát do-
končení digitalizace kin Junior a Letního. 

V rozpočtu odboru rozvoje se také pamatuje
na pozvolnou obnovu radnice, která už je ve
skutečně havarijním stavu. Proto jsme začali
před dvěma lety s intenzivními opravami a re-
pasemi oken. Letos máme na druhou a třetí
etapu vyčleněno včetně dotace z ministerstva

kultury 2 620 tisíc korun. Do užívání předáme
archiv stavebního úřadu v prostorách bývalé
vinárny Boccaccio. V dohledné době bychom
měli začít s rekonstrukcí parteru odhadnutou
na 6 380 tisíc korun, která přinese hlavně větší
pohodlí a příjemnější prostředí pro jednání ob-
čanů s úřadem. Podrobně jsme tuto část pře-
stavby popsali v únorovém čísle měsíčníku. 

Asi nejviditelnější změnou bude dokončení
bulváru 5. května, jež bude spojené hlavně s de-
molicí dlouho problematického domu manželů
Musilových. Na celém projektu spolupracujeme
s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, městský díl
spočívá ve vybudování chodníků a veřejného
osvětlení, na něž budeme potřebovat asi 2,5 mi-
lionu korun.

Stranou zájmu odboru rozvoje nezůstává ani
IPRM Žižkův Vrch a okolí – na realizaci obyt-
ného souboru Řetízková jsme připravili částku
2 225 tisíc korun a příprava dalších projektů
IPRM nás přijde na 200 tisíc korun.

Petr Vobořil,
náměstek primátora zodpovědný 

za investiční rozvoj
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