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Na tomto místě může
stát Váš inzerát
Zavolejte nám
Poradíme Vám!

tel: 558 959 311, fax: 558 959 666

Z
atímco loňské výdaje
Bruntálu byly vysoké kvů-
li největší investici v histo-
rii města – stavbě wellne-

ss centra – letos chtějí zastupitelé
spíš šetřit.

Obdobný projekt jako nový ba-
zén místní letos čekat nemohou,
město chystá spíš menší investice.
Ukazuje na to rozpočet Bruntálu,
který schválili zastupitelé. „Naše fi-
nanční politika je založená na
tom, že se trvale snažíme stlačovat
provozní výdaje na minimum, ale
tak, abychom zajistili efektivní vý-
kon veřejné správy, a naopak šrou-
bovat investiční výdaje,“ říká mluv-
čí Bruntálu Jiří Ondrášek. Město se
také letos chce pokusit co nejvíc
snížit svou dluhovou zátěž – aby
bylo v co nejlepší finanční kondici
a mohlo si v dalších letech bez vět-
ších problémů sáhnout na dotace.

Proti prodeji bytů je opozice
„Rozpočet nepočítá se zapojením
úvěrových zdrojů. Největší část pří-
jmů budou tvořit daně, v případě
kapitálových příjmů se počítá s vý-
nosem z uskutečnění schváleného
záměru prodeje bytů, doprodeje

nepotřebného nemovitého majet-
ku, ale i z nedokončených prodejů
z roku 2010,“ uvádí mluvčí. Před-
pokládané příjmy města vzápětí
upřesňuje – z daní by městu mělo
přijít 195 milionů korun, nedaňo-
vé příjmy – hlavně z nájmů bytů
a nebytových prostor – by měly dě-
lat 64 milionů, prodej bytů by měl
městu vynést 40 milionů korun
a z dotací by Bruntál měl získat
46 milionů korun.

Zmíněný prodej městských
bytů je téma, které trvale vyvolává
kritiku u opozice, tedy hlavně u ko-
munistů. Ti vedení města vytýkají,
že prodávají i byty, které se poměr-
ně nedávno opravovaly, a to za
ceny jen málo vyšší než byty staré,
neopravené. Vedení města oponu-
je mimo jiné tím, že cenu prodáva-
ných bytů vždy stanovuje znalec.

Přestože v něčem shodu s vede-
ním města nenacházejí, návrh roz-

počtu pro rok 2011 komunisté pod-
pořili. „Je třeba myslet na to, že se
v průběhu roku rozpočet může dál
měnit. Jeho bezproblémové schvá-
lení bylo nasnadě i proto, že jinak
by hrozilo, že se město ocitne v roz-
počtovém provizoriu,“ řekla zastu-
pitelka Hana Šutovská, která ve
městě kandidovala za KSČM.

Zastupitelé odsouhlasili, že nej-
větší letošní investicí by mělo být
dokončení zateplení Základní ško-

ly Jesenická, do kterého město le-
tos dá 15 milionů korun. Menší
částky vloží například do generál-
ní obnovy mostu v Kavalcově ulici
u vstupu do městského parku
nebo třeba do dalšího zvelebení
nového areálu pohřebiště na Uhlíř-
ském vrchu. Markéta Radová

Krátce
KARLOVA STUDÁNKA

Lázně dostaly pokutu
za zfušovanou zakázku
Stotisícovou pokutu musí zaplatit
Státní léčebné lázně Karlova Stu-
dánka za chyby při výběrovém říze-
ní na výstavbu bazénu, kvůli kte-
rým lázně zaplatily dodavateli mís-
to původních třiceti milionů o dal-
ších téměř 14 milionů více. K pů-
vodní smlouvě totiž bez výběrové-
ho řízení lázně sepsaly dalších de-
vatenáct dodatků, které konečnou
cenu navýšily. Důvodem pokuty
bylo podle Úřadu pro ochranu hos-
podářské soutěže špatné zadání za-
kázky ze strany lázní, které pak mu-
sely chybu napravovat dodatečný-
mi smlouvami. (sta)

KRNOV

Prvním miminkem
je Sebastian

Prvního letošního novorozence
přivítali v krnovské porodnici
1. ledna po půl třetí odpoledne.
Byl to chlapeček, jmenuje se Sebas-
tian, měl 2 920 gramů a měřil
47 centimetrů. Ve středu mu pogra-
tulovala starostka Alena Krušino-
vá. Sebastian navázal na 793 dětí,
které se v Krnově narodily v loň-
ském roce. Krnovská porodnice je
vyhledávaná hlavně díky možnosti
využít alternativních způsobů po-
rodu. (sta)

Mrazivé snímky Lysá hora je přezdívaná
královnou Beskyd a nabízí krásný rozhled po
hřebenech i do údolí Beskyd. Foto: fotojarinko.rajce.net

Bruntálští zastupitelé pro
letošní rok schválili nižší
rozpočet než v dřívějších
letech. Nejvíc peněz má
jít na ukončení zateplení
Základní školy Jesenická.
Chystá se i další zkrášlení
nového pohřebiště.

FAKTA

Rozpočet Bruntálu

Přehled příjmů
období částka v mil. korun
2011 354,5
2010 460
2009 435,86

Přehled výdajů
období částka v mil. korun
2011 354,5
2010 509
2009 428,79

Srovnání některých výdajů
Opravy místních komunikací
2010 2 mil. Kč
2011 2,2 mil. Kč
Opravy chodníků
2010 1,5 mil. Kč
2011 1,2 mil. Kč
Dny města
2010 350 tis. Kč
2011 450 tis. Kč
Městská policie
2010 1,4 mil. Kč
2011 892 tis. Kč

Pozn.: Jde o předběžné částky.

KRNOV (ama) Zastupitelé Krnova
schválením rozpočtu města na le-
tošní rok obyvatelům vzkázali: Bu-
deme si žít na vyšší noze než loni.

Příjmy i výdaje, s nimiž schvále-
ný rozpočet počítá, jsou totiž víc
než o polovinu vyšší než loni.

„Rozpočet počítá s příjmy ve
výši 538 milionů korun, což je o 54
procent více, než činil původní roz-
počet roku 2010,“ uvádí vedoucí od-
boru ekonomiky a financí krnov-
ské radnice Marie Můčková.

Proč jsou příjmy města vyšší než
loni? „Největší podíl na povýšení
mají dotace ze státního rozpočtu
a Evropské unie. Jde o dotace k ak-
cím zahájeným loni. Městu jsou za-
sílány na základě průběžných vyúč-

tování,“ říká Marie Můčková a při-
pomíná, že roli hrají i vyšší daňové
příjmy a fakt, že rozpočet zahrnuje
i daň z příjmů obce.

I ve výdajích se letos Krnovští
plánují víc rozmáchnout. Počítají
s tím, že na ně vynaloží 563 milio-
nů korun. V částce je zahrnuto jak
337 milionů na opakující se záleži-

tosti, mezi něž patří prohlídky mos-
tů, opravy ve školách nebo třeba
údržba laviček, ale i 226 milionů ur-
čených na větší investice.

Počítá se třeba s pokračováním
stavby parkoviště na Hlubčické uli-
ci, ale i s projekty hrazenými z části
dotacemi – třeba s přestavbou čis-
tírny odpadních vod, stavbou cyk-
lostezek, obnovou Flemmichovy
vily i území bývalých kasáren.

Vůbec poprvé za 11 let měli k ná-
vrhu rozpočtu připomínku obyva-
telé. Ozvali se majitelé domů z Al-
brechtické ulice. Vadilo jim, že roz-
počet nepočítá s obnovou místní
vodovodní přípojky. Částka na její
opravu se v rozpočtu má objevit
v březnu při rozpočtové úpravě.

Pátek: Ostrava Sobota: Bruntál, Krnov, Rýmařov,
Vrbno pod Pradědem

Pondělí: Opava, Vítkov, Kravaře,
Hradec nad Moravicí, Hlučín

Úterý: Nový Jičín, Příbor, Fulnek,
Kopřivnice, Frenštát p. Radhoštěm

Středa: Frýdek-Místek, Třinec,
Jablunkov, Frýdlant nad OstravicíZprávy z měst

„Největší podíl na
povýšení mají dotace ze
státního rozpočtu a EU.“

Marie Můčková
vedoucí odboru

Bruntálští plánují letos šetřit

Peníze na koupání Proměna starého plaveckého bazénu v moderní wellness centrum byla jednou z největších
investic města za posledních několik let. Foto: archiv

Krnovští se více rozmáchnou,
mají vyšší rozpočet než loni

Vaším objektivem Fotografie uživatelů serveru rajce.net, který je největším fotoalbem na internetu u nás

Jak hodnotíte rozpočty Bruntálu
a Krnova na tento rok?
Pište na: redova@mfdnes.cz


