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Žďár vstupuje do roku 
2018 s rozpočtem v obje-
mu něco přes 460 miliónů 
korun. Plánuje investice za 
víc jak 100 miliónů.

 Lenka Kopčáková

Návrh rozpočtu, o kterém zastupi-
telé města 14. prosince  rozhodova-
li, již znali z listopadového semináře. 
Doporučila jej rada města a dvakrát 
projednal fi nanční výbor. 

Položku Financování zastupite-
lé pozměňovacím návrhem navýšili 
o 7 mil. Kč. Jde o fi nance určené na 
revitalizaci žďárské zeleně. Položka 
přechází do rozpočtu z letoška, kde 
byla zavedena pro nutnost alokace 
fi nančních prostředků k vyhlášení 
soutěže na dodavatele. Samotná rea-
lizace proběhne po případném při-
dělení dotace právě v roce 2018. 

Plánované investice v novém roz-
počtu tvoří přes 22 %, což je víc jak 
100 miliónů korun.

Zastupitelé schválili i odborem 
fi nancí předložený velmi konzerva-
tivní přístup k položkám sdílených 
daňových příjmů. Prošel i rozpoč-
tový výhled města Žďáru na roky 
2019–2022.

Více o rozpočtu 2018, plánovaných 
investicích i zmiňovaném střednědo-
bém výhledu najdeme na webu měs-
ta. V klikacím rozpočtu se můžeme 
seznámit s aktuálním přehledem 
hospodaření města.

 
Rozpočet města stručně

ŽN dnes pro zajímavost přináší 
stručný přehled o fi nancích města v 
roce 2018.

PŘÍJMY CELKEM 460 002 tis. Kč
 Daňové příjmy

331 435 tis. Kč ( Jde zejména o 
daně inkasované fi nančními úřady 
a zasílané na účet města. Dále sem 
patří správní poplatky, místní poplat-
ky a poplatky týkající se životního 
prostředí)

 Nedaňové příjmy
53 564 tis. Kč
(Vlastní příjmy představují zisk z 

prodeje dřeva, ryb z městských ryb-
níků, příjmy za nájemné a služby v 
městských bytech, pronájmy neby-
tových prostor, za tříděné odpady 
od fi rmy Ekokom, za pokuty a sank-
ce…)

 Kapitál. příjmy 25 000 tis. Kč
(Zahrnují příjmy z prodeje majet-

ku a pozemků, zejména na Klafaru)

 Přijaté dotace běžné
36 119 tis. Kč
Příjmy jsou tvořeny dotací ze stát-

ního rozpočtu: příspěvkem na výkon 
státní správy ve výši 31 102 tis. Kč, 
dotací na výkon veřejného opatrov-
níka – 493 tis. Kč a příspěvkem na 
vydávání občanských průkazů ve 
výši 612 tis. Kč. Další významnou 
je dotace SFŽP na revitalizace zele-
ně Stržanov 1 900 tis. Kč a dotace 
MPSV na fi nancování projektu Asi-
stent prevence kriminality 1 232 tis. 
Kč)

 Ostatní příjmy 20 000 tis. Kč 
Jde o převod z Fondu správy 

fi nančních prostředků, který tvoří 
zdroj fi nancování výdajů spojených s 
předpokládaným přijetím dotace. 

 Financování –6 116 tis. Kč
Převod neukončených akcí roku 

2017 ve výši 7 500 tis. Kč na revita-
lizaci zeleně a opravu hřbitovní zdi 
Jamská). Objem kapitoly je snižován 
splátkami jistiny úvěrů na komuni-
kace ( Jamskou, Neumannovu), na 
Relaxační centrum a úvěr přijatý v 
roce 2017 (na Klafar, kino a Vodo-
jem). 

VÝDAJE CELKEM 460 002 tis. Kč
 Zemědělství, lesní hosp.,

rybářství 2 522 tis. Kč
(Zejména na správu a údržbu lesů 1 

425 tis. Kč a rybníků 618 tis. Kč)

 Průmysl, stavebnictví,
obchod a služby 1 235 tis. Kč 
(Výdaje na pouť a trhy 570 tis. Kč a 

Turistické informační centrum 350 
tis. Kč)

 Doprava 62 125 tis. Kč
(Z největších investic Klafar III - 

Hrnčířská, K Milířům, Barvířská 13 
000 tis. Kč; výdaje na rekonstrukci 
Vodojemu 12 000 tis. Kč; povrchy ulic 
V Lískách a Na Úvoze 10 000 tis. Kč. 

Z kapitoly budou hrazeny i dotace 
MHD 8 500 tis. Kč a oprava cyklos-
tezky od mostku 870 tis. Kč)

 Vodní hospodářství
  20 153 tis. Kč

(Významné je vybudování vodovod-
ní a kanalizační sítě Klafar II, C2 10 

000 tis. Kč. Na rekonstrukci vodovo-
dů a kanalizací V Lískách a Na Úvoze 
(I. etapa) bude vynaloženo 7 847 tis. 
Kč)

 Vzdělávání a školské služby
celkem 53 652 tis. Kč
(Zejména příspěvek základním ško-

lám 26 410 tis. Kč. Na opravy, údrž-
by a rekonstrukce budov základních 
škol jde 11 405 tis. Kč; příspěvek na 
provoz PO Mateřská škola činí 6 737 
tis. Kč a výdaje na opravy, údržbu a 
rekonstrukce objektů MŠ 6 563 tis. 
Kč. Významným výdajem je i investič-
ní příspěvek 1 400 tis. Kč na koncertní 
křídlo pro ZUŠ). 

 Kultura celkem 20 371 tis. Kč
(Zásadní jsou příspěvky na provoz 

Knihovny M. J. Sychry ve výši 7 820 
tis. Kč; Regionálního muzea 3 734 
tis. Kč; PO Kultura 3 444 tis. Kč. Také 
zdroje DP Obnova kulturních pamá-
tek ve výši 1 600 tis. Kč.)

 Tělovýchova a zájmová činnost
48 916 tis. Kč
(Nejvýznamnější investicí je vybu-

dování zázemí pro fotbalisty a tenisty, 
nafukovací tenisová hala a revitalizace 
hřiště pro tenis a fotbal v předpoklá-
dané výši 35 000 tis. Kč. K 15 milió-
nům z roku 2017 přibude 20 miliónů 
rozpočtu nového. Dále výdaje na pro-
vozní příspěvek PO Sportis 19 500 
tis. Kč. Navýšený dotační program 
Sportovní činnost mládeže byl schvá-
len v objemu 3 800 tis. Kč a dotační 
program Sportoviště v objemu 1 600 
tis. Kč).

 Zdravotnictví 3 623 tis. Kč
(Souhrnný provozní příspěvek na 

PO Poliklinika a LPS bude činit 3 273 
tis. Kč)

 Bydlení, komunální služby
a územní rozvoj 33 811 tis. Kč
(Největší položkou kapitoly jsou 

výdaje do oprav a rekonstrukcí neby-
tových prostor, celkem 12 950 tis. 
Kč. V rámci bytového hospodářství 
budou velké opravy fi nancovány do 
výše 4 360 tis. Kč; na režii a běžné 
opravy v bytovém fondu bude vyna-
loženo 4 150 tis. Kč a na rekonstruk-
ce bytů v DPS - Haškova, Libušínská 
1 000 tis. Kč)

 Komunální služby a územní 
rozvoj 28 700 tis. Kč

Rozpočet Žďáru přesahuje 460 miliónů

Město Žďár musí co nej-
dřív začít řešit start nut-
né rekonstrukce čistírny 
odpadních vod, jejíž ka-
pacita je už na hraně.

 Lenka Kopčáková

Zařízení na čištění odpadních vod z 
městských kanalizací naposledy pro-
šlo rekonstrukcí v roce 1996, od té 
doby se Žďár rozrostl. Zastupitele 
vyzvala k činu při rozpočtovém jedná-
ní 14. 12. Dagmar Zvěřinová, zástup-
kyně Svazu vodovodů a kanalizací 
Žďársko (SvaK), jinak členka klubu 

ČSSD. 
„Žďár se za 20 let změnil a rozros-

tl, lidé používají jinou chemii v domác-
nosti, a rozhodně se již tak nešetří na 
vodě,“ konstatuje Zvěřinová. Je také 
třeba počítat se zpřísněním norem na 
vypouštěnou vodu, což obnáší tech-
nologicky náročnější a dražší proces.

I když půjde o stavbu v režii SVaKu, 
fi nanční impuls v podobě projektu 
modernizace a zkapacitnění čističky 
musí přijít od města. „Rozhodně se v 
roce 2018 musí začít s projektovou pří-
pravou. Tu zaplatí v prvopočátku měs-
to, a po realizaci stavby ji SVaK Žďár-

sko vrátí v plné výši do rozpočtu města,“ 
vysvětluje Zvěřinová.

Nelíbí se jí, že přípravná fáze se táh-
ne přes dva roky. „Nejsou učiněna 
zásadní rozhodnutí a nelze zatím žádat 
o dotaci. Zastupitelstvo bude muset 
řešit i tento problém,“ vyzývá kolegy v 
obavě, aby Žďáru neutekly současné 
dotační možnosti.

Jak při diskuzi zastupitelů také 
zaznělo, na ČOV se chtějí napojit i 
sousední Hamry. „Připojení Hamrů 
je v tak malém rozsahu, že situaci nijak 
zásadně nezatěžuje,“ dodává zástupky-
ně SVAK Žďársko.

Aktuálním úkolem je čistička Od ledna ve žďárské MHD platí 
fi nální jízdní řád, který po letní změ-
ně systému MHD již zohledňuje vět-
šinu požadavků občanů. 

Lidé také ve schránkách najdou 
kapesní brožurku s informacemi a 
jízdními řády MHD. 

Každá autobusová zastávka MHD 
je nově označena RQ kódem. Maji-
telé chytrého telefonu si mohou 
přes aplikaci „Kdy přijede“ přímo 
na zastávce stáhnout aktuální infor-
mace: jaká linka k nim míří a jak je 
daleko.

„Pět kmenových autobusů MHD je 
vybaveno GPS, takže člověk ví, kde se 
asi pohybují. Systém polohu vozidla 
neustále přepočítává,“ vysvětluje sta-
rosta Zdeněk Navrátil.  -lko-

Pozor na změnu 
jízdního řádu

(Investice do výkupu pozemků 
budou 8 000 tis. Kč; na výdaje spojené 
s technickou správou budov je rozpoč-
továno 6 210 tis. Kč. Na veřejné osvět-
lení je vyhrazena částka 6 033 tis. Kč; 
služby spojené s pohřebnictvím bude 
město hradit do výše 2 700 tis. Kč. Na 
přípravu staveb (inženýrská činnost, 
projekty a konzultační činnost) půjde 
celkem 2 850 tis. Kč) 

 Ochrana životního prostředí
35 460 tis. Kč
(Nakládání s komunálním odpadem 

je nejvýznamnější částí této kapito-
ly. Je o výdajích v objemu 13 000 tis. 
Kč. Nosná je i údržba a sečení veřejné 
zeleně ve výši 9 030 tis. Kč. Významné 
jsou i předpokládané výdaje na revita-
lizaci zeleně Stržanov ve výši 3 700 tis. 
Kč a revitalizace zeleně ve Žďáře ve 
výši 7 000 tis. Kč)

 Sociální věci 16 943 tis. Kč
(Výdaje na provoz Sociálních služeb 

města činí 14 349 tis. Kč. Schválena je 
individuální dotace Charitě 900 tis. 
Kč; dotační program Poskytovatelé 
soc. služeb 800 tis. Kč; výdaje na pro-
voz Family a Senior pointu 360 tis.Kč 
a DP Spolková činnost sociální a zdra-
votní ve výši 220 tis. Kč)

 Bezpečnost 19 926 tis. Kč
(Nosné jsou výdaje na provoz Měst-

ské policie ve výši 17 314 tis. Kč; doto-
vaný projekt asistent prevence krimi-
nality ve výši 1 572 tis. Kč. Výdaje na 
provoz Sboru dobrovolných hasičů a 
jednotku požární ochrany činí 900 tis.
Kč)

 Všeobecná veřejná správa
a služby 90 566 tis. Kč
(Významnými položkami v Místní 

správě jsou limit osobních výdajů 67 
051 tis. Kč, limit věcných výdajů 12 
350 tis. Kč. Výdaje Zastupitelstva měs-
ta představují celkem 4 040 tis. Kč; na 
městský informační systém půjdou 3 
000 tis. Kč a příděl do soc. fondu činí 
2 000 tis. Kč)

 Ostatní fi nanční operace 
22 000 tis. Kč
(Jde o daň, kterou město platí samo 

sobě v předpokládané výši 20 000 tis. 
Kč a dále výdaje na DPH ve výši 2 000 
tis. Kč).


