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Rozpočet města v objemu téměř 
560 miliónů korun na rok 2020 
schválili žďárští zastupitelé. Roz-
počet byl připraven jako schodko-
vý, kdy výdaje převyšují příjmo-
vou stránku rozpočtu o 28 mil. Kč.

� Lenka Kopčáková

O tvorbě městského rozpočtu při 
jednání zastupitelstva 12. prosince 
informovala Jitka Vácová, vedou-
cí finančního odboru MěÚ. Jak 
uvedla, schodek bude kryt převo-
dem finančních prostředků z Fon-
du správy finančních prostředků 
(FSFP) 25 mil. Kč a dále finanční-
mi prostředky, které níže uvádíme 
v části Financování ve výši 3 mil. Kč 
(tj. rozdílem převodu nevyčerpané 
části úvěru z roku 2019 ve výši 14 
mil. Kč a převodu nedokončených 
akcí roku 2019 ve výši cca 2 mil. 
Kč. Od nich jsou odečteny splátky 
úvěrů v celkové výši 13 mil. Kč)

Jak vedoucí odboru financí při-
pomněla, na návrhu žďárského 
rozpočtu úřad pracoval už od léta 
a část dotací, spočívající v souhrn-
ném dotačním vztahu, byla zpraco-
vána podle přílohy návrhu státního 
rozpočtu schváleného 4. 12. 2019. 
Návrh žďárského rozpočtu byl dva-
krát projednán finančním výborem 
a dle zákona visel 15 dní na úřední 
desce. 

Hlavními zdroji rozpočtu jsou 
daně, a to zejména sdílené daně 
(SD) se státním rozpočtem, které 
tvoří podstatnou část příjmů všech 
obcí. „Žďár předpokládá, že za rok 
2019 obdrží ze státního rozpočtu na 
SD částku 297 mil. Kč. Od této před-
pokládané výše SD je odvozen i návrh 
pro rok 2020. Výši zdrojů rozpočtu 
značně ovlivňují dotace, zejména běž-
né a v menší míře i dotace kapitálo-
vé,“ uvádí Jitka Vácová.

Je obvyklé, že objem schvalované-
ho rozpočtu je nižší než rozpočet 
upravovaný v průběhu následující-
ho roku. Přichází dotace a objevují 
se akutní potřeby města. 

Jak upozorňuje Josef Klement 
(KDU-ČSL) místostarosta zodpo-
vědný za přípravu rozpočtu města, 
v porovnání s rokem 2019 je nyní 
schvalovaný rozpočet o 30 miliónů 
Kč vyšší. „Je opět zaměřen na investi-
ce, a to ve výši bezmála 140 miliónů, 
což činí asi 27 % městského rozpoč-
tu,“ dodává.

Zastupitelé 12. prosince schválili i 
návrh střednědobého výhledu roz-
počtu (SVR) města na roky 2021 
– 2026.

Dle vysvětlení vedoucí odboru 
financí je rozpočtový výhled zpra-
cován velmi konzervativně. Od 
roku 2021 je koncipován bez zapo-
jení mimorozpočtových prostřed-
ků. Důvodem ke zpracování SVR 
do roku 2026 je uzavření smlouvy 
o úplatném převodu akcií spol. Satt 
a povinnosti úhrady splátek do 30. 
6. 2026.

Realizace investic v jednotli-
vých letech vychází z Akčního plá-
nu města. V SVR je zohledněno 
splácení úvěrů na Relax centrum; 
na stavby Jamská  a Neumanno-
va; úvěr na Klafar, kino, Vodojem a 
úvěr 57 mil. Kč přijatý v roce 2019 
na výkupy pozemků pro průmyslo-

Žďár začíná rok finančním schodkem

Od 1. ledna 2020 platí ve Žďáře nová vyhláška o míst-
ním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů 

Lidé s trvalým pobytem ve Žďáře mohou i nadále počí-
tat s cenou 580 Kč i když se ve skutečnosti zvýšila na 730 
Kč za rok. Rozdíl 150 Kč je úlevou Žďáranům. Zůstává i 
úleva 300 Kč pro občany Mělkovic, kteří si sami v kom-
postérech likvidují biodopad. Novou vyhlášku schválili 
12. prosince zastupitelé města.

Vše odstartovala novela zastaralého zákona z roku 1990 
o místních poplatcích, kterou schválili poslanci 15. října 
2019 a týden nato ji podepsal prezident. Změny se v růz-
né míře dotýkají každého z místních poplatků a na rad-
nicích bylo upravit vyhlášky, aby odpovídaly novému 
zákonu. Ať už je to poplatek z ubytovacích kapacit, ze 

vstupného, poplatku za psa či za svoz odpadu.
Jak vysvětluje místostarostka Ludmila Řezníčko-

vá (ANO 2011), zodpovídající za oblast komunálních 
služeb, při přehodnocení „odpadové“ vyhlášky proběh-
la aktualizace skutečných žďárských nákladů a počtu 
přihlášených poplatníků. Směrodatný byl rok 2018, od 
čehož se odvíjí stanovení poplatku. 

Výše poplatku je tak nově složena ze základní sazby 730 
Kč, od níž lze odvíjet příslušné osvobození a úlevy.

V roce 2020 chce město vyzkoušet určité varianty 
vedoucí ke snížení nákladů na zákonné odstraňování 
komunálního odpadu. „Možností by bylo např. v oblastech 
s rodinnými domy vyvážet komunální odpad jednou za 14 
dní a jeho vývoz střídat s bioodpadem. Takže po týdnu stří-
dání. O tom ale budeme občany ještě informovat,“ naznaču-
je Ludmila Řezníčková..  -lko-

Cena za odpad se nezmění

vou zónu Jamská, cyklodopravu a 
telematiku. 

Závazky podle SRV z úplatného 
převodu akcií Satt činí 80 mil. Kč 
a nesplacené úvěry ve výši 87 mil. 
Kč. „Tyto závazky jsou částečně kry-
ty FSFP a dalšími příjmy z dotací na 
předfinancované projekty a prodejem 
pozemků. Pro příští rok očekáváme 
zhruba 50 mil. a pro rok následující 
pravděpodobně dalších 50 mil. Kč,“ 
informuje Jitka Vácová.

Rozpočet města na rok 2020 nyní 
ve ŽN představujeme. Částky jsou 
uváděné v tisících korun. U jednot-
livých kapitol uvádíme nejzásadněj-
ší položky a ty, co přesahují 1 mili-
on Kč. Více najdete na webu města.

Rozpočet města na rok 2020 
PŘÍJMY

celkem 559.527 tis. Kč
Daňové příjmy tvoří 372.988 tis. 

Kč (67 %) Nedaňové příjmy cel-
kem 70.399 tis. Kč (13%) Kapitá-
lové příjmy 23.224 tis. Kč (4 %) 
Přijaté dotace 64.861 tis. Kč (12 
% zdrojů). Ostatní příjmy 25.000 
tis. Kč jsou převodem z FSFP. Část 
Financování 3.055 tis. Kč.

� DAŇOVÉ PŘÍJMY 372.988 
tis. Kč

(Největší: DPFO ze závislé čin-
nosti 312.403; z DPH 150.115; 
DPPO 67.915; Daň z nemovitosti 
16.000; Daň z příjmu placená obcí 
20.000; Poplatky za odpadové hos-
podářství 11.500; Správní poplatky 
11.000)

� NEDAŇOVÉ PŘÍJMY cel-
kem 70.399 tis. Kč

(Největší: Bytové hospodářství 
19.485; Pronájem prostor k podni-
kání 17.844; Lesy, rybníky 8.000; 
Pronájem pozemků 5.225; Divi-
dendy SATT 5.000)

� KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY cel-
kem 23.224 tis. Kč

(Největší: Příjmy z prodeje 
majetku a pozemků 3.224; Prodej 
pozemků Jamská 20.000)

� PŘIJATÉ DOTACE – běžné 
celkem 64.861 tis. Kč

(Největší: Příspěvek na výkon st. 
správy 34.581; ROP - MAS – Tele-
matika 9.486; MPSV - Smart City 
5.562; Místní akční plán a Inkluze 
ve školství 3.713; IROP - rekon-
strukce BD Žďár III 3.100)

� OSTATNÍ PŘÍJMY cel-

kem 25.000 tis. Kč ( Jde o převod 
z Fondu správy finančních pro-
středků)

VÝDAJE celkem: 
559.527 tis. Kč

Poměr provozních výdajů 
(411.927) tvoří 74 % a Investice 
(147.600) činí 26 % výdajů. 

� ZEMĚDĚLSTVÍ 5.200 tis. 
Kč (nejvíce: Lesy 3.800) 

� OBCHOD, SLUŽBY 1.999 
tis. Kč (nejvíce: Provoz TIC 869 
tis.; Pouť, trhy 700 tis.)

� DOPRAVA 39.229 tis. Kč
(Nejvíce: Opravy a údržba MK 

5.500; Letní úklid MK 4.500; Zim-
ní údržba MK 4.500; Dopravní zna-
čení, MIOS 1.300; Dotace MHD 
9.500; Povrchy Libušínská 2.000; 
Smart City 7.200). Investice 
81.800 Kč (nejvíce: Opravy mostů 
a lávek 4.700; Výstavba parkovišť 
2.000; ZR 7 - rekonstrukce povr-
chů 25.000; Telematika 14.100; 
Tvrz 4. 000; Cyklodoprava 17.000; 
1. část rekonstrukce Nádražní ul. 
15.000)

� VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 
2.385 tis. Kč

(Nejvíce: Příspěvek Svazu vodo-
vodů a 2.085). Investice 8.210 
(nejvíce: Příspěvky SVAK 4.300; 
Přísp. RVK Vodojem 2.000; Přísp. 
RVK Tvrz 1.510)

� ŠKOLSTVÍ 49.479 tis. Kč
(Nejvíce: Mateřské školy 6.937; 

MŠ - opravy údržba, rekons-
tr. 3.400; Základní školy 27.199; 
ZŠ - opravy, údržba, rekonstrukce 
3.573; Místní akční plán a Inklu-
ze ve školství 3.910). Investice 
20.254 (nejvíce: MŠ - opravy údrž-
ba, rek. 3.400; ZŠ - opravy, údržba, 
rekonstrukce 16.854)

� KULTURA 24.708 tis. Kč
(Nejvíce: Regionální muzeum 

4.117; Knihovna MJS 8.280; PO 
Kultura 4.464; Po Kultura - inv. 
příspěvek 2.300; DP Obnova kul-
turních památek 1.600)

� TĚLOVÝCHOVA 
Provozní výdaje 30.430 tis. Kč 

(nejvíce: DP Sportoviště 2.000; 
DP Sport 4.000; PO SPORTIS 
20.379; PO Active 1.102; Dětská 
hřiště 1.100)

� ZDRAVOTNICTVÍ 
Provozní výdaje 3.973 tis. Kč 

(PO Poliklinika - LPS + provoz 
3.073; Dotační program - Zdravot-
nictví 900)

� ROZVOJ BYDLENÍ A 
BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 

Provozní výdaje 28.484 tis. Kč 
(nejvíce: byty – služby 10.706; 
Byty - režie a běžné opravy 4.140; 
Byty - velké opravy 4.368; Neby-
tové prostory - opravy 7.500). 
Investice 12.406 (Opravy nebyt. 
prostor 7.500; DPS - Haškova, 
Libušínská 3.000; Rekonstrukce 
Ječmínek 1.906)

� KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A 
ÚZEMNÍ ROZVOJ 

Provozní výdaje 31.340 tis. Kč 
(nejvíce: Veřejné osvětlení 5.500; 
Pohřebnictví 4.000; Územní plán, 
studie 1.350; Inženýrská činnost, 
zaměření, GP 6.500; Projekty 
2.000; OS Technická správa budov 
7.000; Park Farská humna 1.500)

Investice 24.470 tis. 
Kč(Projekty 3.000; Výkupy 
pozemků 10.000; 1. splátka za 
akcie Satt 11.470)

� OCHRANA ŽIVOTNÍHO 
PROSTŘEDÍ 

Provozní výdaje 28.460 tis. 
Kč (nejvíce: Nakládání s komu-
nál. odpadem 13.500; Nebezpeč.
odpad, sběrný dvůr 1.600; Veřejná 
zeleň 11.700)

� SOCIÁLNÍ VĚCI 
Provozní výdaje 18.671 tis. Kč 

(Nejvíce: Sociální služby měs-
ta 14.180; Charita - individuální 
dotace 1.000; Projekt Cesta k lep-
šímu bydlení 1.069)

� BEZPEČNOST 
Provozní výdaje 21.946 tis. Kč 

(Nejvíce: Městská policie 19.588; 
Asistent prevence kriminality 
1.066)

� VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽ-
BY 

Provozní výdaje 103.623 tis. Kč 
(Nejvíce: Zastupitelstvo města 
6.236; Místní správa - limit osob-
ních výdajů 75.239; Místní sprá-
va - limit věcných výdajů 12.860; 
Informatika - MIS 3.000; Příděl 
do soc. fondu 2.400; Projekt OP 
Zaměstnanost 1.198)

� OSTATNÍ FINANČNÍ OPE-
RACE 

Provozní výdaje 22.000 tis. 
Kč (Nejvíce: Daň placená obcí 
20.000; DPH 2.000).


