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Zvolíme si

prezidenta ČR
Za pár dní skončí pětileté voleb-

ní období současného preziden-
ta Miloše Zemana, který v minu-
lém desetiletí podvakrát za sebou 
vykonával funkci hlavy státu. Tím 
pádem již nemůže dále kandidovat. 

První kolo prezidentských voleb 
se uskuteční 13. a 14 ledna 2023 
a případné druhé kolo dva týdny 
později, tedy 27. a 28. ledna 2023.

V první den voleb lze hlasovat 
od 14 do 22 hodin, další den od 8 
hodin do 14 hodin. Pak se volební 
místnosti uzavřou a začne sčítání 
hlasů. 

Pro prezidentské volby si můžeme 
vyřídit voličský průkaz a hlasovat 
v místě svého aktuálního pobytu. 
V zahraničí lze hlasovat na zastu-
pitelských úřadech. Jinak půjdeme 
k volebním urnám ve svých obvyk-
lých volebních okrscích.

Více informací k prezidentským 
volbám najdete na straně 2. Nový 
seriál o prezidentech v historii naší 
země přinášíme na straně 6.  -lko- SNĚHOVÉ radovánky na Farských humnech. Stejně tak děti se sáňkami a boby obsadily všechny kopce ve městě.
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Od 1. ledna začne město Žďár 
nad Sázavou hospodařit se svým 
novým rozpočtem, který pro rok 
2023 schválili zastupitelé města jako 
schodkový. 

Příjmová stránka rozpočtu má 
podobu necelých 642 mil. Kč a 
výdajová stránka se blíží k objemu 
706 miliónům korun.

Návrh hospodaření při třetím zase-
dání nového zastupitelstva města 
představil a okomentoval vedou-
cí fi nančního odboru Tomáš Vlček, 
který také nastínil návrh středně-
dobého výhledu rozpočtu na roky 
2024-2027. 

Předtím visel návrh rozpočtu pro 
rok 2023 po zákonnou lhůtu 15 dnů 

na úřední desce a byl zveřejněn i na 
webu města. 

Podrobný rozklad všech sou-
částí odsouhlaseného rozpočtu si 
můžeme prostudovat na ofi ciálních 
žďárských stránkách, v oddíle Hos-
podaření města.

Jak vedoucí Vlček k oběma základ-
ním číslům příjmů a výdajů dále 
vysvětluje, z toho provozní výdaje 
města na rok 2023 představují zao-
krouhleně 392,3 miliónu Kč a pří-
spěvky PO 122,7 mil. Kč, kapitálové 
výdaje města 190,6 mil. Kč. 

Financování celkem představuje 
63,8 mil. Kč.

Z toho: Změna stavu fi nančních 
prostředků na účtech 40,5 miliónu. 

Dlouhodobé přijaté půjčené pro-
středky činí 29 mil. Kč a splátky pře-
chodné fi nanční výpomoci –5,7 mil. 
Kč. 

Dobrá fi nanční kondice
Jak Tomáš Vlček nosný dokument 

města okomentoval, silnou stránkou 
rozpočtu je dobrá fi nanční kondice, 
která v roce 2022 posílila ještě výraz-
něji než v letech předchozích. 

„To je dáno zejména tím, že rostou 
daňové příjmy a oproti tomu běžné 
výdaje se navyšují pomaleji. Pomalejší 
růst běžných výdajů vyplývá ze smluv-
ních cen, do kterých se díky infl ačním 
doložkám infl ace promítne až v roce 

2023,“ vysvětluje. Pro rok 2023 lze 
tedy dle jeho slov očekávat mnohem 
výraznější růst běžných výdajů.

Krytí schodku rozpočtu je součas-
ně kryto čerpáním vlastních fi nanč-
ních zůstatků na bankovních účtech 
a čerpáním investičního úvěru na 
akci „MP propoj Jamská Saller“. 

Rizika navrženého rozpočtu vidí 
vedoucí fi nancí zejména na výda-
jové straně rozpočtu. Ceny energií 
v roce 2022 neočekávaně zdražily, a 
to několikanásobně. Státem stanove-
ný strop na energie sice velkou část 
tohoto cenového nárůstu odstraní, 
ale i tak vzroste cena elektrické ener-
gie pro město o cca 30 %. 

 (Pokračování na str. 2)

Žďár má v roce 2023 schodkový rozpočet


