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GRA FY příjmové a výdajové stránky rozpočtu města na rok 2017 znázorňují, kolik procent z celku činí jednotlivé kapitoly rozpočtu v příjmech a výdajích. (FSFP 
=Fond správy fi nančních prostředků). Zdroj: fi nanční odbor MěÚ

(Dokončení ze str. 1)
„Dále je kryta převodem zdrojů neu-

končených akcí z roku 2016 ve výši 
4.076 tis. Kč a převodem 5.000 tis. Kč 
z Fondu správy fi nančních prostřed-
ků na fi nancování dotačních titulů,“ 
vysvětluje pro ŽN Bc. Jitka Vácová, 
vedoucí fi nančního odboru MěÚ.

Žďárský rozpočet pro rok 2017 byl 
z hlediska provozních výdajů města 
navrhován na úrovni roku 2016. 

V příjmové části fi gurují daňové 
příjmy, správní poplatky, úroky, pří-
jmy z pronájmů a prodejů majetku 
apod. Dotační tituly byly zapracová-
ny do běžného rozpočtu jako očeká-
vané příjmy. 

Do mandatorních výdajů patří služ-
by spojené s odvozem odpadu, čiště-
ním, sečením a úklidem města. Dále 

Schodkový rozpočet města...

(Dokončení ze str. 1)
Druhý koncert v poutním kostele sv. 

Jana Nepomuckého, ve čtvrtek 15. 6., 
připomene dílo Claudia Monteverdi-
ho a 450. výročí jeho narození. Usly-
šíme jeho krajana, italského tenoristu 
Marco Beasleyho.

„Farnost se bude rovněž podílet na pro-
gramu Klášterní noci, v sobotu 9. září 
2017,“ uzavírá pro tuto chvíli P. Vladi-
mír Vojtěch Záleský.

Vysočina plná baroka…
Jak informuje marketingová ředitelka 

žďárského zámku Lucie Herberová, zá-
mek se spolu s Muzeem nové generace 
k Roku českého baroka určitě připojí. 
„Byla by velká škoda neukázat lidem, a 
hlavně Čechům, že celá naše republika, a 
samozřejmě i Vysočina, jsou plné baroka. 
Také bychom chtěli změnit povědomí o 
Žďáru, který je považován za industriál-
ní město. Lidé nemají většinou tušení, že 
se zde nachází řada za pozornost stojí-
cích památek, a některé by ani nenapadlo 
k nám zavítat,“ uvádí Herberová.

Plánu na rok 2017 vévodí již tradiční 
Den otevřených zahrad (27. - 28. 5.) a 
mezinárodní festival současného tan-
ce a pohybového divadla Korespon-
Dance (7. - 9. 7.). „Práce Santiniho jsou 
velmi inspirativní, proto budeme hod-
ně vycházet z barokních prvků. Máme 
v plánu s barokem propojit i naše další 
plánované akce, které se postupně rýsují,“ 
naznačuje Herberová. Tvorba progra-
mu 2017 je v plném proudu, ale určitě 
se můžeme těšit nejen na barokní hud-
bu a umění.

Vstupujeme...

Nemotorová doprava ve Žďá-
ře je nyní aktuálním tématem 
odborníků. Podněty veřej-
nosti, která by se chtěla na 
kole cítit bezpečněji, zkou-
mala městská Komise rozvo-
je a životního prostředí a její 
pracovní skupina „nemotorová 
doprava“.

 
S výsledky šetření a návrhy ke zlep-

šení podmínek cyklodopravy rada 
města souhlasí, zadala MěÚ zajištění 
dílčích kroků a koncem května chce 
zpětnou vazbu. 

„Jsme rádi, že se pracovní skupina 
nevěnuje jen koncepčním věcem, ale i 
drobnostem, které by mohly každoden-
ně pomoci nemotorové dopravě ve Žďá-
ře,“ cení si starosta Zdeněk Navrá-
til. Jako jednu ze zásadních změn 
požaduje komise jasnější označení 
páteřní cyklotrasy kolem řeky Sáza-
vy. „Pracovní skupina se domnívá, že 
v úseku od železničního viaduktu u 
Hamrů až po Polničku by mohl teore-
ticky cizí cyklista zabloudit,“ tlumočí 
starosta Zdeněk Navrátil.

Komise navrhuje nazvat úsek 
„Sázavská“, a cyklotrasu vybavit no-
vým vodorovným i svislým znače-
ním a zanést ji do ofi ciální mapy. 
Zatím totiž, pokud si cyklisté odji-

nud zadají v googlu trasu od Hamrů 
do Polničky na kole, vede jinudy, než 
po cyklotrase.

Zevrubný pohled na páteřní měst-
skou cyklostezku také objevil, že její 
nejstarší úsek, v délce 380 metrů (od 
starého mostu pro pěší u hotelu Jeh-
la, k mostu přes Stavišťský potok), 
potřebuje nejen pravidelnější zame-
tání a obkopávání bočních nánosů, 
ale i opravu poškozených povrchů, 
což dnes způsobuje problém zejmé-
na inlinistům.

Město tedy na rok 2017 naplánova-
lo rekonstrukci povrchů nejstaršího 
úseku páteřní cyklostezky, což bude 
stát asi 616 tis. Kč.

„Z dotačního programu Fondu Vyso-
činy máme příslib dotace 240 tis. Kč,“ 
informuje starosta. 

Větší bezpečnost cyklistů má zajis-
tit nová varianta křížení cyklostezek 
na ulici Strojírenská (u Penny mar-
ketu) a pás pro přejezd cyklistů na 
vozovce.

Komise rozvoje a životního pro-
středí se také zabývala častými při-
pomínkami cyklistů u křižovatky ulic 
Nerudova-Novoměstská (ve smě-
ru k městskému hřbitovu). V Neru-
dově ulici je jednosměrka, kterou se 
najíždí na výpadovku Novoměstská. 
Cyklisté by rádi tuto ulici používali 
obousměrně. 

„Jenže aby se od Nového Města moh-
lo do jednosměrky vjet na kole, měs-
to by muselo zrušit až pět parkova-
cích míst před protilehlým bytovým 
domem. Jinak by nefungoval rozhledo-
vý trojúhelník,“ konstatuje Navrátil. 
To je ale při nedostatku parkovacích 
míst problém. Dopravní odborníci 
tedy dumají, jak cyklisty od Nového 
Města a z Jamské ulice dostat logic-
ky do středu města, aniž by museli 
pokračovat na dopravně zatíženou 
světelnou křižovatku. 

Na rok 2017 město podá i projekt 
spojení Piláku se Stržanovem. Mezi 
městskou rekreační zónou a místní 
částí totiž vede výpadovka na Cho-
těboř. -lko-

Cyklisté žádají změny

potřeby příspěvkových organizací 
dle jejich provozních požadavků a 
splátky přijatých úvěrů. Ve výdajích 
městský rozpočet počítá i s prostřed-
ky pro realizaci akcí fi nancovaných 
z dotačních titulů, kde má město 
povinnost spolufi nancování. Roz-
počet počítá i s rezervou pro řešení 
mimořádných situací a odstraňování 
následků havárií. 

„Investiční část rozpočtu činí 20 %, 
zbytek jsou provozní náklady,“ upřes-
ňuje místostarosta Josef Klement. Z 
větších investičních akcí roku 2017 
jmenuje např. další výstavbu infra-
struktury sídliště Klafar III. (20 mil. 
Kč), opravu povrchů Kavánova a 
Mánesova v sídlišti Pod vodojemem 
(20 mil. Kč) a rekonstrukci kina 
Vysočina (10 mil.)

Dle starosty Zdeňka Navrátila se 
rekonstrukce dočká i zázemí pro fot-
balový a tenisový klub na Bouchal-

kách a mělo by dojít na výstavbu 
street parku.

Rozhodnutí pro 40miliónový úvěr 
zástupci radnice vysvětlují dnes níz-
kými, a tím výhodnými úrokovými 
sazbami. Město má na FSFP zhruba 
80 mil. Kč, a odbor fi nanční dostal za 
úkol najít způsob, jak takto uložené 
peníze ekonomicky zhodnotit.

S dnešními výhodnými produkty 
na trhu chce město peníze v rezer-
vě raději zhodnocovat a využít mož-
nosti levného úvěru, což vychází o 
asi 0,5 – 1 % lépe.

V záloze chce mít také „balík pro-
středků“, do něhož lze sáhnout při 
předfi nancování projektů, na které, 
dle dotačních pravidel EU, obdrží 
dotaci následně. „Vlastní investice, 
které nejsou podpořené dotacemi, chce-
me v tuto chvíli chtěli řešit formou úvě-
ru,“ uvádí starosta. 

Městský úřad 
Zavedl QR kódy

Majitelům chytrých mobilních 
telefonů se na žďárském MěÚ ny-
ní snadněji hradí platby za odpady a 
další místní poplatky. 

Radnice začala na své složenky 
tisknout QR kódy. To jsou ty černo-
bílé geometrické čtverečky u adresy 
plátce.

„Není již nutné složitě přepisovat čís-
lo účtu, variabilní symbol a další úda-
je, když budete chtít zaplatit platbu. 
Stačí vyfotit QR kód ze složenky chyt-
rým telefonem,“ radí na webu měs-
ta vedoucí fi nančního odboru Jitka 
Vácová. 

Platební příkaz se následně vypl-
ní v bankovní aplikaci automaticky. 
Tu je ale třeba si stáhnout do svého 
chytrého mobilu.   -lko-


