
 

 

 

 

Svitavy, 29. března 2018 

 

Rozpočet města na rok 2018 

Zastupitelstvo města na svém zasedání 21. března 2018 schválilo rozpočet města na rok 2018 

s celkovými příjmy ve výši 403 mil. Kč, celkovými výdaji 630,6 mil. Kč a s financováním 227,6 mil. 

Kč.  

Daňové příjmy na rok 2018 jsou rozpočtovány ve výši 205,8 mil. Kč, tj. na stejné úrovni jako 

v rozpočtu pro rok 2017 (s výjimkou daně z příjmů právnických osob placenou obcí). V kapitálových 

příjmech jsou zahrnuty investiční dotace v celkové výši 52,2 mil. Kč, na které město již obdrželo 

rozhodnutí o dotaci nebo uzavřelo s poskytovatelem smlouvu. 

Přebytek běžného hospodaření ve výši 29,4 mil. Kč bude použit na splátky úvěrů a částečně na 

kapitálové výdaje. Na bankovních účtech jsou uloženy finanční prostředky ve výši 291,1 mil. Kč, 

z nichž 195,9 mil. Kč je zahrnuto v návrhu rozpočtu na krytí nedočerpaných akcí z roku 2017 

převedených do roku 2018. Zbývající prostředky budou využity jako rezerva k financování projektů 

v dalších letech. 

Kapitálové výdaje jsou plánovány v historicky nejvyšší částce 310 mil. Kč, realizace některých z nich je 

vázána na schválení dotace. Kromě toho jsou v běžných výdajích vyčleněny prostředky na opravu 

fasády Langrovy vily.  

Největší objem kapitálových výdajů je směrován do oblasti dopravy. V rozpočtu je zařazena výstavba 

přestupního terminálu u vlakového nádraží, dokončení chodníku v Lačnově, IV. etapa bezbariérových 

chodníků a rekonstrukce komunikace na ulicích U Stadionu a Pavlovova. V oblasti sociálních služeb se 

jedná o rozšíření Seniorcentra a výstavbu zařízení pro sociálně vyloučené osoby. Další významné 

investiční výdaje budou využity na rekonstrukci kanalizace a vodovodu na ulicích T. G. Masaryka, 

Poličská a Sokolovská. Budou dokončeny stavební úpravy budovy technických služeb na ulici Tovární, 

přístavba hygienického zázemí a šaten centrální tělocvičny na stadionu a snížení energetické 

náročnosti Langrovy vily. V průběhu roku budou v areálu ČOV provedeny stavební úpravy kalových 

polí na skladové plochy sypkých materiálů. V oblasti vzdělávání a tělovýchovy je počítáno s 

rekonstrukcí vzduchotechniky v objektu internátní školní jídelny a také jsou připraveny prostředky na 

spolufinancování zastřešení ledové plochy. Pro potřeby jednotky sboru dobrovolných hasičů bude 

pořízena nová cisternová automobilová stříkačka. Rovněž dojde k dokončení výměny svítidel v rámci 

opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení a bude provedena přeložka vrchního 

vedení veřejného osvětlení na ulicích Lázeňská, Dělnická, Na Barikádách, Radiměřská a Hálkova.   

Helena Koudelková 
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 v tis. Kč 

Výdaje celkem 630 651,9 

Běžné výdaje 320 634,9 

Kapitálové výdaje 310 017,0 

 

Běžné výdaje 320 634,9 

Doprava 17 359,0 

Vzdělávání a školské služby 20 185,2 

Kultura, církve a sdělovací prostředky 54 747,5 

Tělovýchova a zájmová činnost 18 594,0 

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 27 364,2 

Ochrana životního prostředí 26 230,6 

Sociální služby a pomoc a zdravotnictví 23 295,8 

Bezpečnost, požární ochrana 14 195,7 

Územní samospráva 84 324,6 

Finanční operace 25 236,6 

Ostatní 9 101,7 

  

Kapitálové výdaje 310 017,0 

Doprava 118 288,0 

Vodní hospodářství 51 161,7 

Vzdělávání 4 099,0 

Kultura 5 073,0 

Tělovýchova a zájmová činnost 8 443,0 

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 637,7 

Ochrana životního prostředí 8 434,1 

Sociální služby a pomoc 67 538,0 

Bezpečnost, požární ochrana 7 180,0 

Územní samospráva 2 162,5 


