
Zastupitelstvo města schválilo v prosin-
ci základní databázi investičních akcí 
na rok 2006. Schválený dokument patří 
ke strategickým materiálům města 
a počítá s tím, že město v letošním roce 
zrealizuje projekty v minimální výši 
190,1 milionu korun. Obsahuje 69 pře-
vážně investičních akcí, z nichž pouze 
sedm, v hodnotě 15,2 milionu korun, je 
podmíněno získáním dotace. 
„Snažíme se investovat do všech oblas-
tí,“ řekla k významnému dokumentu 
starostka Ivana Řápková. „Tento rok se 
soustředíme především na dětská hřiště, 
sportoviště pro mladé a rekonstrukce 
komunikací, ale stranou nezůstanou 
ani jiné projekty.“ Mezi ty největší patří 

Databáze investičních akcí 2006
nákup bezbariérových autobusů a tro-
lejbusů za 12 milionů korun, či opravy 
chodníků ve městě ve výši 10 milionů 
korun. Do rekonstrukce bytových domů 
na ulici Palackého bude investováno 10 
milionů korun stejně jako na projekt zří-
zení vysoké školy. Rekonstrukce Alešovy 
ulice vyjde na 9,5 milionu, do průmyslo-
vé zóny Nové Spořice město vynaloží 7,2 
milionu, na rekonstrukci lokality Zátiší 
(komunikace, chodníky, veřejné osvět-
lení) 6,5 milionu. Dokončení cyklistické 
stezky Bezručovo údolí – I. mlýn bude 
město stát 6 milionů. Z dalších akcí stojí 
za zmínku například zpracování koncep-
ce rozvoje Kamencového jezera, vybudo-
vání skateparku na bývalé ploché dráze, 

rekonstrukce dětských hřišť a hřiště 
v Mostecké ulici, regenerace lokality 
Flóra, rekonstrukce zastávek MHD nebo 
úprava obřadní místnosti. Rekonstrukce 
či úprav se dočkají ulice Raisova, Kos-
monautů, Tomáše ze Štítného, Křižíkova, 
Škroupova, Na Moráni, Hraničářská, Na 
Bělidle, Libušina, Rooseveltova, Lidická, 
Matěje Kopeckého, Písečná – parkoviště 
u zdravotního střediska, Zahradní – Pod 
Břízami, Výletní, parkoviště na Zahradní 
a před KaSSem.
Kromě toho město počítá s desítkami 
dalších menších projektů. S jednotli-
vými investičními akcemi vás budeme 
pravidelně seznamovat na stránkách 
našich novin. (jmš/lm) (jmš/lm)

 města Chomutova v roce 2005

Další významné investiční akce:

––  Rekonstrukce páteřní komunikace Kamenná, 7,8 mil. Kč
––  Rekonstrukce ulice Kosmonautů a V. Nezvala, 4 mil. Kč
––  Rekonstrukce ulice Adámkova, 5,3 mil. Kč
––  Rekonstrukce ulice Moravská a Jiráskova, 1,9 mil. Kč
––  Energetické audity, 4,5 mil. Kč
––  Městské divadlo, 12,4 mil. Kč
––  Zastávky MHD, 2,5 mil. Kč
––  Oprava chodníku Kmochova, osvětlení Blatenská, 3,5 mil. Kč
––  Náhradní zdroj proudu DD, 2,1 mil. Kč
––  Severní areál PZOO, 2,5 mil. Kč
––  Městské fontány, dětská hřiště, 4,9 mil. Kč
––  Rekonstrukce a rozšíření Kamencového jezera, 1,5 mil. Kč
––  Regulace otopného systému v domech, 7,5 mil. Kč
––  Cyklostezky (Březenecká, Bezručovo údolí), 5,1 mil. Kč
––  Historické památky (rekonstrukce), 2,8 mil. Kč

Souhrnné výdaje na investiční akce

roku 2005 činily 160 349 300,– Kč
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Přinášíme vůbec první informace o hos-
podaření města za rok 2005. I když roční 
účetní uzávěrky hospodaření města a na jeho 
rozpočet napojených městských organizací 
neustále probíhají a budou dokončeny až po-
čátkem února, můžeme již nyní informovat 
o souhrnných výsledcích hospodaření loň-
ského roku. Město Chomutov v loňském roce 
hospodařilo s objemem rozpočtem ve výši 
1 048 884 000 korun, včetně financování.
Jedna miliarda je suma s níž hospodaří 
středně velký podnik, dali by se za ní poří-
dit například tři kilometry dálnic nebo 
40 rodinných domků.
Příjmy rozpočtu města byly naplněny na 
106,3 % upraveného rozpočtu. Celkově 
protekla rozpočtem města částka vyšší než 
982,5 milionů korun. Nejvyšší podíl tvořily 
daňové příjmy a dotace. Naopak výdajová 
stránka rozpočtu města se zastavila na 
částce 908,5 milionu korun, která předsta-
vuje čerpání rozpočtu na 86,7 %. Město tedy 

Schválený 

rozpo et

2005

Upravený 

rozpo et 

2005

Skute nost k 

31.12.2005
% pln ní

Celkové p íjmy 771 308,00 923 851,00 982 501,90 106,3

t ída 1 - da ové p íjmy 456 004,00 497 642,00 552 805,40 111,1

t ída 2 - neda ové p íjmy 47 960,00 72 370,00 77 040,90 106,5

t ída 3 - kapitálové p íjmy 28 350,00 36 710,00 33 727,60 91,9

t ída 4 - p ijaté dotace 238 994,00 317 129,00 318 928,00 106,3

Celkové výdaje 851 474,00 1 048 347,00 908 514,70 86,7

t ída 5 - b žné výdaje 792 339,00 850 823,00 736 750,40 86,6

t ída 6 - kapitálové výdaje 59 135,00 197 524,00 171 764,30 87,0

Výsledek hospoda ení 73 987,20

Druhové t íd ní

Město hospodařilo s rozpočtem 
opět vyšším než miliarda korun

uspořilo více než 13 % svých plánovaných 
výdajů. Výsledek hospodaření představuje 
přebytek 73,9 milionů korun. 
V roce 2005 proinvestovalo město 171,7 
milionů korun do obnovy svého majetku. 
Kromě příjmů z prodeje majetku použilo 
město na investiční akce více než 88 milio-

nů provozních úspor. I přes tuto skutečnost 
skončil celkový provozní rozpočet města 
s přebytkem ve výši 162,8 milionů korun. 
Přebytek hospodaření ve výši 73,9 milionů 
korun bude v příštím roce plně převeden 
na financování nově zahajovaných investič-
ních akcí města.

Zastupitelstvo města Chomutova schválilo na svém listopadovém zasedání rozpočet města Chomutova pro rok 2006. Rozpočet byl 
sestaven s vyrovnaným objemem příjmů a výdajů ve výši 837,5 milionu korun. Schválený finanční plán, se kterým bude hospodařit 
město a na něj napojené městské organizace, byl sestaven jako provozně úsporný. Běžné příjmy rozpočtu převyšují provozní výda-
je o 87,8 milionu korun provozního přebytku. V rozpočtu města je zapojena i finanční rezerva ve výši 57,2 milionu korun.

Jak budeme hospodařit v roce 2006?

Investiční výdaje:
* 30 mil. Kč – odbor rozvoje a investic
* 30 mil. Kč – evropské projekty
* 57,2 mil. Kč – finanční rezerva
* cca 73,9 mil. Kč – zlepšený hospodářský výsledek z roku 2005

Dále lze na investice použít:
* 40 mil. Kč – kontokorentní úvěr
* 84 mil. Kč – zhodnocované volné peněžní prostředky
* investiční či překlenovací úvěr (projekty EU)
Zažádáno je i o investiční dotace v řádech desítek milionů korun.

Přijaté dotace 
30 %

Kapitálové příjmy
4 % Nedaňové příjmy

4 %

Daňové příjmy
57 %

Financování
5 %

Příjmy rozpočtu města rok 2006 v tis. Kč

Výdaje rozpočtu města rok 2006 v tis. Kč
Průmyslová a ostatní 
odvětví hospodářství 

4 %
Zemědělství
a lesní hosp. 

0 %

Financování 
0 %Všeobecná veřejná 

správa a služby 
30 %

Služby pro
obyvatelstvo 

35 %

Sociální věci a politika 
zaměstnanosti 

27 %

Bezpečnost státu
a právní ochrana 

4 %

DRUH VÝDAJ  ROZPO TU v tis. K

Zem d lství a lesní hospodá ství 3 980,0

Pr mysl a hospodá ství 36 082,0

Pr mysl 1 625,0

Doprava 34 362,0

Vodní hospodá ství 95,0

Služby pro obyvatelstvo 285 541,0

Školství a vzd lávání 68 519,0

Kultura, knihovn., sport a zájmová innost 61 930,0

Zdravotnictví 820,0

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 134 068,0

Ochrana životního prost edí 20 204,0

Sociální v ci a politika zam stnanosti 223 485,0

Dávky podpory v sociálním zabezpe ení 175 820,0

Soc. pé e a pomoc v nezam stnanosti 47 665,0

Bezpe nost státu a právní ochrana 34 352,0

Civilní p ipravenost na krizové stavy 1 340,0

Bezpe nost a ve ejný po ádek 32 000,0

Požární ochrana a integr. záchr. systém 1 012,0

Všeobecná ve ejná správa a služby 252 645,0

Finan ní operace 1 429,0

VÝDAJE CELKEM 837 514,0

DRUH P ÍJM  ROZPO TU v tis. K

Da ové p íjmy 477 872,0

Neda ové p íjmy 34 683,0

Kapitálové p íjmy 31 650,0

P ijaté dotace 251 094,0

Financování 42 215,0

P ÍJMY CELKEM 837 514,0
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