
     
 
 
 
 
 

     Tisková zpráva 
 

Rozpočet města na rok 2017 

 
Zastupitelstvo města na svém zasedání 15. března 2017 schválilo rozpočet města na rok 2017 včetně 
rozpočtového výhledu na období 2018 - 2019.  
 
S ohledem na příznivý vývoj daňových příjmů v loňském roce a s přihlédnutím k očekávanému 
ekonomickému vývoji jsou příjmy z daní pro rok 2017 rozpočtovány ve výši 194,6 mil. Kč, což je 
o 10 % více oproti schválenému rozpočtu 2016. V kapitálových příjmech je zahrnut příjem ve výši 
12,9 mil. Kč od společnosti INA Lanškroun z prodeje kabelového vedení v průmyslové zóně, který 
nebyl realizován v roce 2016. 
 
Z přebytku běžného hospodaření ve výši 49,5 mil. Kč budou pokryty všechny splátky úvěrů a více 
než 30 mil. Kč bude použito na kapitálové výdaje. Na bankovních účtech jsou uloženy finanční 
prostředky ve výši 234,8 mil. Kč, z nichž 160 mil. Kč je zahrnuto v návrhu rozpočtu na krytí 
nedočerpaných akcí z roku 2016 převedených do roku 2017. Zbývající prostředky budou využity 
jako rezerva k předfinancování projektů v dalších letech. 
 

Pro rok 2017 jsou 
kapitálové výdaje 
plánovány v rekordní 
výši 272,9 mil. Kč, 
realizace řady z nich je 
vázána na schválení 
dotace. 
 
Největší akcí, která bude 
v roce 2017 zahájena, je 
rekonstrukce krytého 
plaveckého bazénu.  
 
V rozpočtu je zařazena 
výstavba chodníku 
v Lačnově, IV. etapa 
bezbariérových chodníků 
a rekonstrukce kanalizace 

na ulicích Hybešova, T. G. Masaryka, Kapitána Jaroše, Kollárova a U Stadionu. V oblasti dopravy se 
dále jedná o výstavbu manipulačního pruhu na ul. Pražská a chodníku a autobusových zastávek 
v průmyslové zóně. V průběhu roku budou zahájeny stavební úpravy budovy technických služeb na 
ul. Tovární, oprava fasády a snížení energetické náročnosti Langrovy vily a rozšíření objektu 
Seniorcentra. Bude dokončena výstavba centrální tělocvičny a rekonstrukce prostoru před kinem. 
V oblasti vzdělávání je počítáno se snížením energetické náročnosti objektu školního stravování ZŠ 
T. G. Masaryka. Další významné investiční výdaje směřují do rekonstrukce multifunkční sportovní a 
herní plochy na stadionu, vybudování zařízení pro sociálně vyloučené občany a II. etapy 
rekonstrukce panelového sídliště u nádraží. 

Helena Koudelková 
 
 
 



Rozpočet výdajů města Svitavy na rok 2017  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 v tis. Kč 
  
Výdaje celkem 559 128,5 
Běžné výdaje 286 200,9 
Kapitálové výdaje 272 927,6 
 
Běžné výdaje 286 200,9 
Vzdělávání a školské služby 20 608,0 
Kultura, církve a sdělovací prostředky 46 039,7 
Tělovýchova a zájmová činnost 21 653,0 
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 30 638,1 
Ochrana životního prostředí 25 824,0 
Sociální služby a pomoc 15 609,6 
Bezpečnost, požární ochrana 12 875,8 
Územní samospráva 73 655,2 
Finanční operace 16 788,1 
Doprava 15 788,0 
Ostatní 6 721,4 
  
Kapitálové výdaje 272 927,6 
Doprava 66 469,1 
Sociální služby a pomoc 16 635,3 
Vodní hospodářství 38 100,5 
Vzdělávání 30 760,0 
Kultura 5 650,0 
Tělovýchova a zájmová činnost 63 942,8 
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 41 685,3 
Ochrana životního prostředí 5 321,6 
Bezpečnost, požární ochrana 575,0 
Územní samospráva 3 788,0 


