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Žďár má v roce 2023 schodkový...
(Dokončení ze str. 1)

„Dalším rizikem je inflace. Průměr-
ná inflace za rok 2022 se předpoklá-
dá okolo 16 % a o toto procento nám 
vzrostou výdaje u všech smluv s inflač-
ní doložkou, v neposlední řadě se infla-
ce promítá i do ostatních cen,“ konsta-
tuje Vlček.

Na straně příjmů naopak vyso-
ká inflace kladně působí na výběr 
DPH, růst mezd zase výrazněji 
navyšuje předpokládaný výběr daně 
z příjmů fyzických osob.

„Otazník zůstává u daně z příjmů 
právnických osob, kde kladně působí 
obrovské zisky bank a energetických 
společností, které těží ze současné situ-
ace, ale připravovaná daň z mimo-
řádných zisků pravděpodobně finance 
odčerpá pouze do státního rozpočtu,“ 
komentuje v rozkladu rozpočtu. 

V oblasti daňových příjmů Žďáru 
po několikaletém poklesu vzrostl 
podíl na inkasu daní.

 Nebylo to tím, že by vzrostl počet 
obyvatel, ale úbytek obyvatel byl 

pomalejší než úbytek v celé ČR. 
V návrhu rozpočtu jsou promítnu-

ty i finanční vztahy města ke všem 
příspěvkovým organizacím, jichž je 
město zřizovatelem. I v případě pří-
spěvkových organizací se promítá 
zvýšení výdajů za energie a služby a 
provozní příspěvky se v porovnání s 
předchozími roky výrazně navyšují.

„Při samotném zpracování návr-
hu rozpočtu města na rok 2023 
jsme vycházeli z uzavřených 
závazků a pohledávek města, z oče-
kávaného plnění rozpočtu roku 2022, 
dále z požadavků jednotlivých pří-
kazců operací a z návrhů rozpočtů 
příspěvkových organizací,“ přibližuje 
vedoucí Vlček. 

Případné další neočekávané sku-
tečnosti (kalamity, havarijní stavy, 
neočekávané růsty cen jednotlivých 
investic, apod.) budou řešeny v 
rámci změn rozpisu rozpočtu nebo 
rozpočtovým opatřením v průběhu 
roku z rezervy města, která je rozdě-
lena na investiční a neinvestiční.

Krytí financování
Rozdíl rozpočtovaných příjmů a 

výdajů je -63,8 mil. Kč. Tato částka 
je ještě snížena o splátky úvěrů ve 
výši 5,7 mil. Kč. Do rozpočtu je tedy 
v rámci financování nutné zapojit 
zdroje ve výši 69,5 mil. Kč.

„Tyto finanční prostředky jsou získá-

ny zapojením úvěru na akci propoj-
ka Jamská – Saller ve výši 29 mil. Kč 
a z přebytků hospodaření minulých 
let uložených na bankovních účtech a 
termínovaných vkladech,“ vysvětluje 
vedoucí FO.

Zastupitelé města tento zásadní 
dokument města schválili bez průta-
hů. -lko-

Zanedlouho nás čeká již sed-
má volba prezidenta v historii 
České republiky, z toho potřetí 
proběhne přímou volbou. 
� Lenka Kopčáková

První nebo druhý lednový termín 
prezidentských voleb rozhodne o 
budoucí hlavě našeho státu. 

Pokud se v prvním kole (13. a 14. 1.) 
podaří zvolit kandidáta s nadpoloviční 
většinou platných hlasů voličů, volby 
nového prezidenta ČR byly úspěšné. 

V opačném případě se za 14 dnů 
koná druhé kolo volby (27. a 28. 1), 
kam postupují dva nejúspěšnější kan-
didáti z prvního kola. 

Prezidentem republiky bude zvolen 
kandidát, který obdržel ve druhém 
kole volby nejvyšší počet platných hla-
sů oprávněných voličů.

Hypoteticky ale může nastat i situ-
ace, že před druhým kolem voleb se 
kandidát své kandidatury vzdá, pozbu-
de práva být volen nebo zemře. Pak do 
druhého kola voleb postupuje kandi-
dát, který se v prvním kole voleb umís-
til na třetím místě.

V případě rovnosti hlasů pro kandi-
dáty 2. kola by byla celá volba zrušena 
a do deseti dnů vyhlášena nová volba.

Funkční období českého preziden-
ta je pět let a musí být bezúhonným 
občanem ČR starším 40 let. Stejného 
prezidenta nelze zvolit více než dva-
krát za sebou. 

O místo hlavy státu se v nadcházejí-
cích volbách uchází devět kandidátů, 
pro které Státní volební komise 14. 12. 
vylosovala čísla. Pod těmi kandidáty 
najdeme na hlasovacích lístcích.

Přehled kandidátů: 
Pavel Fischer (číslo 1);
Jaroslav Bašta (2);
Josef Středula (3);
Petr Pavel (4);
Tomáš Zima (5);
Danuše Nerudová (6);
Andrej Babiš (7);

Karel Diviš (8) a Marek Hilšer 
(číslo 9).

Voličské průkazy
Pokud víme, že v termínu prezi-

dentských voleb nebudeme doma, 
lze si vyřídit voličský průkaz a hlaso-
vat v místě svého aktuálního pobytu. 
V zahraničí můžeme hlasovat na zastu-
pitelských úřadech ČR. V obou pří-
padech budeme zapsáni ve zvláštním 
seznamu voličů.

V běžné situaci půjdeme hodit svůj 
hlas do obvyklého volebního okrs-
ku, kde jsme dle adresy našeho trvalé-
ho pobytu zapsáni ve stálém seznamu 
voličů. 

Mít platné doklady 
Prvovoliči musí alespoň druhý den 

prvního kola voleb dovršit věku 18 
let. Kdyby došlo na druhé kolo voleb, 
pak vyrazí k volebním urnám i o 14 
dní mladší prvovoliči, za stejných 
podmínek.

Předpokladem připuštění k vol-
bám je ve všech případech náš plat-
ný doklad totožnosti, tedy občanský 
průkaz nebo pas. Takže rychle zkont-
rolujme, zda doklad nebude ve dnech 

voleb propadlý. 
Kdysi na městském úřadě existovala 

služba pro případ, že volič na posled-
ní chvíli zjistil neplatný doklad totož-
nosti. Pro účel voleb mu vystavila jed-
norázový doklad. 

Tato služba dnes již neexistuje. 
S ohledem na aktuální datum již kla-
sické vyřízení nového občanského 
průkazu nestíháme. Trvá totiž 30 dní, 
než Ministerstvo vnitra doklad doru-
čí příslušnému úřadu. 

Pokud tedy nemáme zároveň plat-
ný cestovní doklad, na který můžeme 
také odvolit, nezbývá nám než svůj 
obecní úřad požádat o doklad ve 
zrychlené lhůtě do pěti pracovních 
dní nebo dokonce do 24 hodin. 

Jak pro ŽN upřesňuje Vladislava 
Stemberková z evidence obyvatel, 
občanských průkazů a cestovních 
dokladů žďárského Městského úřa-
du, za vydání OP ve zkrácené lhůtě je 
však občan povinen uhradit správní 
poplatky. „Do pěti pracovních dnů je to 
500 Kč, do 24 hodin uhradí 1000 Kč a 
tento doklad lze převzít jen na Minister-
stvu vnitra v Praze,“ vysvětluje úředni-
ce. 

Naše republika zažila od roku 1918 

několik typů volby prezidenta: Revo-
lučním shromážděním, dvěma komo-
rami Národního shromáždění (vždy 
v dobové variantě) a Federálním 
shromážděním.  

Po vzniku samostatné České repub-
liky k 1. 1. 1993 se volba prezidenta 
republiky konala ještě koncem ledna 
na společné schůzi Poslanecké sně-
movny a Senátu. 

První volbu v roce 1993 tak proved-
li pouze poslanci, protože Senát ještě 
nebyl ustaven. Prvním českým prezi-
dentem byl nepřímou volbou zvolen 
Václav Havel, který nastoupil do úřa-
du 2. 2. 1993. Ve funkci po opakova-
ném zvolení působil do 2. 2. 2003, 
tedy deset let.

V prezidentském úřadu Václav 
Havel nebyl nováčkem. Těsně po 
sametové revoluci zastával od 29. 12. 
1989 úřad federálního prezidenta 
Československa. Tehdy jej opakova-
ně zvolily obě komory Federálního 
shromáždění. Ve funkci setrval 2 roky 
a 204 dní. Dne 20. 7. 1992 abdikoval 
kvůli chystanému rozdělení Česko-
slovenska.

Zavedení přímé volby
Česká republika se v roce 2013 

změnou Ústavy přidala ke 12 zemím 
Evropské unie, které přímou volbu 
hlavy státu mají (Bulharsko, Finsko, 
Francie, Irsko, Kypr, Litva, Polsko, 
Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, 
Slovensko a Slovinsko). 

ČR si zvolila variantu dvoukolové 
přímé volby hlavy státu, v podobném 
osvědčeném systému jako při volbách 
do Senátu.

Volba prezidenta republiky se koná 
tajným hlasováním na základě všeo-
becného, rovného a přímého voleb-
ního práva všech českých občanů nad 
18 let. Navrhnout kandidáta může 
každý občan ČR starší 18 let, pod-
poří-li jeho návrh petice podepsaná 
nejméně 50 tisíci občany. Navrhovat 
kandidáta je také oprávněno nejméně 
20 poslanců nebo 10 senátorů.
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Prezidentské volby se blíží, je to na nás

Ať starý rok
všechno,
co je špatné,
odnese 
a nový rok
Vám jen radosti
přinese! 

Vaše redakce
Žďárských novin


