
Rozpočet Hrádku nad Nisou v celkové výši 126 276 116 Kč byl schválen zastupitelstvem města 17. 12. 2008 

• Daňové příjmy - 70,26 mil. Kč 
Z FÚ - podíl z daní (daně z příjmu fyzic-
kých osob, z příjmu právnických osob, 
DPH) (56,00), daň z nemovitosti (7,20), 
místní poplatky, správní poplatky (7,06)  

• Nedaňové příjmy - 13,504 mil. Kč 
Z pronájmu bytů (4,428), z pronájmu nebytových 
prostor(2,127), z pronájmu pozemků (0,9), z pronájmu 
autobusů (0,713), sankční platby (0,575), splátky 
půjček (0,85), příjmy od Ekokomu (0,42) ad. 

• Financování - 19,9 mil. Kč 
Prostředky FRM a FRB (1,4), změna stavu na bankov-
ním účtu (2,0), krátkodobé úvěry (15), kont. úvěr (1,5) 

Příjmy 

• Projekty - 23,757 mil. Kč 
Projektová dokumentace MF Trojzemí (0,5), zatep-
lení MŠ Liberecká (0,7), regenerace sídliště Libe-
recká (2,4), Společnou cestou (0,567), silnice 
Hrádek - Bogatynia (17,5), nová DPS Nádražní 
(0,85), rekonstrukce chodníku Liberecká (0,5) 

• Financování - 7,204 mil. Kč 
Splátky jistin (5,7), kontokorentní úvěr (1,5) 

• Ochrana přírody - 7,602 mil. Kč  
Komun. odpady (7,00),  likvidace křídlatky (0,1), rekultivace skládek (0,1), likvidace černých skládek (0,1) ad. 

• Lesní hospodářství - 0,200 mil. Kč 

• Komunikace a doprava - 7,065 mil. Kč 
Nové povrchy město (2,15), údržba a oprava v okraj. částech (1,2), zimní údržba (1,0), opravy 
kanálů (0,4), opravy chodníků (0,35), dopravní obslužnost (0,830) ad. 

• Školství - opravy budov - 1,000 mil. Kč 

• Kultura - 2,725 mil. Kč 
Knihovna, mezinárodní spolupráce, HDP, Hrádecké rockové léto, Dožínky, Městské slavnosti, 
Oslavy Trojzemí, Společnou cestou, Den seniorů, městský ples, Společenský večer, divadelní 
představení, Hrádecko, propagace, infokanál 

• Vnitřní správa - 20,601 mil. Kč 
Správa MěÚ (17,781), soc. fond (0,79), odměny čl. zastupitelstva (2,03) 

• Osadní výbory - 0,550 mil. Kč 

• Práce a sociální věci - 3,293 mil. Kč 
Soc. dávky (2,5), DPS Žitavská (0,207), DPS Nádražní (0,110), soc. péče (0,176) ad., SPOZ (0,3) 

• Místní hospodářství - 6,700 mil. Kč 
Veřejná zeleň (1,4), veřejné osvětlení (2,3),  hřbitovy (0,59), vybavení veř. prostranství (0,5), správní poplatky (posudky, 
geom. plány 0,4), neinvestiční projekty (0,5), platby daní a poplatků (0,45) 

• Bytové a nebytové hospodářství  
- 6,906 mil. Kč 

• Investice - 9,110 mil. Kč 
Proj. dokum. (1), rek. Dolního náměstí (0,45), kom. a sítě Na 
Příkopech (0,6), Zahradní (0,1), Zlatá Výšina (0,5), kom. a 
kanalizace Písečná (0,85), střecha a fasáda č. p. 70 (2,5), střecha a 
schodiště hřbitov (1,0), komunikace v parku (0,45) 

• Pokladní správa - 
8,710 mil. Kč 

Fond rozvoje města (1,0), daň z příjmů 
města (4,94), přísp. program (0,81), inf. 
centrum (0,2),nákup pozemků (1,0) ad. 

• Splátky úroků - 
2,796 mil. Kč 

• Příspěvkové org. - 
11,912 mil. Kč 

Školství (9,443), pečovatelská  
služba (2,469) 

Výdaje Poznámky k rozpočtu města: 
• V loňském roce skončilo hospodaření města přebytkem asi 5 mil. Kč.  

• V loňském roce bylo postupně schváleno 5 změn rozpočtu. Z původ-
ních 117 191 965 Kč byl rozpočet zvýšen až na 144 627 565. Důvodem  
byly vyšší kapitálové příjmy získané prodejem pozemků a bytů, vyšší 
přijaté dotace i vyšší daňové příjmy, plynoucí z růstu ekonomiky. 

• Rozpočet pro letošní rok bylo sestavován s opatrností, plynoucí z obav 
o vývoj ekonomiky. Proto počítá s daňovými příjmy ve stejné výši jako 
v loňském roce. To, že je jeho celková výše oproti loňsku o 18 mil. 
Kč nižší, je způsobeno jednak nižšími příjmy z prodeje majetku a dále 
nižšími dotacemi - to se ale může změnit v okamžiku, kdy bude rozhod-
nuto o podaných projektech (rekonstrukce náměstí, ulice 1. máje, revi-
talizace sídliště Pod Tratí). 

• Ve výdajové části rozpočtu byly preferovány zejména investiční výdaje 
a výdaje spojené s financováním projektů spolufinancovaných Evrop-
skou unií. 

• Částka pro osadní výbory je rozdělena následovně: Oldřichov na Hrani-
cích 118,25 tis. Kč, Dolní Sedlo 60,5 tis. Kč, Dolní Suchá 122,1 tis. Kč, 
Uhelná 18,15 tis. Kč, Václavice 231 tis. Kč.  

• Město se zbavilo části dluhů. Na konci roku město využilo přebytku 
městského rozpočtu a snížilo své úvěrové zatížení. V příštích letech tak 
ušetří na úrocích a sníží se i tzv. ukazatel dluhové služby, který vypovídá o 
splácených úvěrech města. Jedním z úvěrů, které město dlouhodobě splá-
cí, je úvěr MUFIS. Byl použit na plošnou plynofikaci města v devadesátých 
letech. Dosud z něj zbývalo zaplatit 8,5 mil. Kč při úroku 6,5 %. Město 
využilo prostředků získaných z prodeje části střešní nástavby na domě v 
Liberecké ulici společnosti CIB Flats ve výši 3 mil. Kč. Splacením části 
úvěru MUFIS město ušetří ročně na úrocích 195 tisíc Kč. 

• Kapitálové příjmy - 13,0 mil. Kč 
Prodej pozemků (10,0), prodej bytů (3,0) 

• Městský integrovaný záchranný systém - 4,761 mil. Kč 
Městská. policie (3,265), hasiči Hrádek (1,195), hasiči Václavice (0,15), hasiči Sedlo (0,15)  

• Údržba města - 1,383 mil. Kč 
VPP + OP (0,486), údržba města (0,897) 

(Všechny částky jsou uváděny v milionech korun) 

• Přijaté dotace - 9,614 mil. Kč 
Na výkon státní správy (3,025), na školství (1,309), 
soc. dávky (2,5), dotace od obcí - na městskou policii 

a na žáky (0,48), Malý Trojúhelník - Společnou cestou Trojzemí 
(0,618), rekonstrukce chodníku Liberecká (0,454), VPP (0,4) 

 

 

Dlouho je očekávána rekonstrukce Horního náměstí. O tom, zda druhá žádost města o dotaci byla úspěšná, se rozhodne na jaře. Zatím 
největší známou investicí pro rok 2009 je rekonstrukce ulic Žitavská, Václavská a křižovatek u Dělnického domu. 


