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Finance drží
při zemi
V době schvalování žďárského rozpočtu souběžně probíhalo v Senátu
druhé čtení návrhu státního rozpočtu. Žďárským tedy nebyl znám daňový balíček se změnami pro rok 2021 a
plynoucí sekvence na rozpočty měst.
I přes velkou nejistotu Žďár nepřistoupil na rozpočtové provizorium,
které by mohlo být v důsledku komplikací.
Městští zastupitelé schválili střízlivě
připravený schodkový rozpočet města na rok 2021 v objemu necelých
588 miliónů korun. Je sestaven na
základě čistých čísel, zkušeností ekonomů a závazků.
Schválený rozpočet visí na webu
města s podrobným komentářem
k vývoji a tvorbě jednotlivých složek.

Předpokládané příjmy činí celkem
587 792 tis. Kč. Výdajovou část tvoří
393 206 tis. Kč do provozu (tedy 67 %)
a 194 586 tis. Kč do investic (33 %).

Více o rozpočtu města
přinášíme na str. 2
-lko-

Dnes přinášíme:

� Velký rozhovor se starostou

Martinem Mrkosem. (str. 1 a 2)

� Přílohu Vzdělávání. (str. 7 – 11)
� Jak ovlivnil Žďáráky covidový
rok?

(str. 14)

Starosta: Žádná krize nepotrvá věčně

Rok 2020 končí. V historii jej
budeme mít spojený s koronavirem - a v souvislosti s ním i s
velkou lidskostí, obětavostí a
disciplinou.
� Lenka Kopčáková

Uplynulý rok byl také o zahlazování lesních škod po kůrovci a realizaci
vizí k udržení vody v krajině a návra-

tu zeleně do měst.
Na prahu roku 2021 odpovídá na
otázky Žďárských novin starosta
Žďáru nad Sázavou Martin Mrkos.

Jaký podle vás bude rok 2021 a
co byste Žďárákům hlavně popřál?
Pevné zdraví, trpělivost, naději.
Ten rok nebude vůbec jednoduchý.
Snad se brzy budeme moci očkovat a
vrátit život do starých dobrých kole-

jí. Žádná krize nemůže trvat věčně.

Co myslíte, že bude nejtěžší v
hospodaření a chodu města Žďáru
nad Sázavou?
Nepředvídatelnost. Kolik omezení,
lockdownů, daňových změn, opatření nás ještě může čekat? V těsném
závěsu za tím je vyrovnat se s rapidním poklesem příjmů. Čeká nás
hubený rok, to je realita. Všechno zlé

je ale pro něco dobré – příležitost
dělat některé věci jinak.
Žďár činí kroky ke zlepšování
životního prostředí a zazelenění
města. Co by se podle vás mohlo
stihnout za rok 2021?
Výsadba stovek stromů uvnitř i vně
města. Další zelená střecha (první je
od října na poliklinice).
(Pokračování na str. 2)

