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Žďár má schválený
rozpočet

Zastupitelé ještě před Vánocemi
schválili rozpočet města pro rok 2022
v objemu téměř 636 miliónů korun.
V příjmech rozpočet činí 562,6 mil.
Kč a ve výdajích 635,8 mil. Kč. Asi
73miliónový schodek město kryje
čerpáním vlastních finančních zůstatků na bankovních účtech a z dalších
zásobních zdrojů. To městu pomůže
s realizací významných investic, než
ještě více zdraží stavební práce.
Očekává se únorové rozpočtové
opatření, které zapojí úvěr 40 mil. Kč,
využitý i na stavbu propojky Jamská Saller.
Provozní výdaje města budou 394,7
mil. Kč a kapitálové výdaje 156,8 mil.
Kč. Největší investice míří do oprav
komunikací na Vodojemu (40 mil.
Kč), do stavby Centra sociálních
služeb (19 mil.), do výkupů pozemků na Jamské a Klafaru (15 mil.), na
opravu pěší zóny (11,5 mil.), na 3.
splátku za nákup akcií SATT (11,5
mil. Kč) a do rekonstrukce rybníku
Velký Posměch (9 mil.).
Největšími zdroji rozpočtu jsou
daňové příjmy (381,6 mil. Kč), nedaňové příjmy (82,8 mil), přijaté dotace (85,2 mil.) a kapitálové příjmy (13
mil. Kč).
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PŘÍPITEK Žďárákům do roku 2022. Vedení města posílá hlavní přání - a to pevné zdraví. Zleva: Rostislav Dvořák, Martin
Mrkos a Ludmila Řezníčková.
Foto: Lenka Kopčáková

Ohlédnutí za končícím rokem
Jen pár okamžiků, a rok 2021 bude
minulostí. I na něj budeme bohužel
vzpomínat ve spojitosti s koronavirem,
který si bral životy a ekonomiku srážel
k zemi.
Přes 66 % obyvatel Žďárska se v roce
2021 nechalo očkovat, mnozí tak ještě
učiní v novoměstském očkovacím centru, v ordinacích praktiků či při mobilních očkovacích dnech ve Žďáře.
Naši zemi trápí klimatické změny a
rostoucí ceny energií. Žďár se vydal
cestou úspor, snižování emisí a ochrany klimatu. Velmi vážně bere budování
modrozelené infrastruktury. Předzvěs-

tí jsou stovky nových stromů.
Přes veškeré problémy doby město
Žďár nad Sázavou v roce 2021 získalo
několik významných ocenění. V létě
starosta převzal krajskou cenu Město
pro byznys 2020. Srovnávací výzkum
ukázal, že Žďár nabízí nejlepší podmínky k podnikání v Kraji Vysočina.
Ostatních 14 vysočinských měst předstihl zejména v přístupu veřejné správy.
O pár měsíců později Žďár nad Sázavou získal stříbrnou příčku v národní
verzi stejné soutěže Město pro byznys.
Ve srovnání s ostatními 204 českými

obcemi s rozšířenou působností Žďár
analytiky zaujal nadprůměrným nárůstem ekonomických subjektů a velkým
počtem firem v přepočtu na tisíc obyvatel. Také investicemi do bydlení a
veřejné dopravy, kvalitními webovými
stránkami a rozsahem úředních hodin
pro veřejnost.
Poslední ocenění přišlo nyní v prosinci. Žďár nad Sázavou získal druhé
místo v národní soutěži CzechInvestu
pro města a obce ČR s názvem Inspirativní region. Porotce oslovil svým
projektem Průmyslová zóna Jamská II.
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