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Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky 

Obvod bude hospodařit s     vyrovnaným rozpočtem  

23. 1. 2012/ Rozpočet městského obvodu Mariánských Hor a Hulvák bude v letošním roce hospodařit 
s vyrovnaným rozpočtem. Finanční prostředky poplynou například na dokončení rekonstrukce 
Mateřské školy Zelená, regeneraci sídliště Fifejdy I, opravy komunikací. Rozpočet počítá s výdaji na 
péči o vzhled obvodu a veřejnou zeleň.  V plánu je však celá řada dalších aktivit. 

Přísun podstatně vyšších příjmů předpokládá radnice z poplatků za provozování výherních hracích přístrojů. 
V roce 2010 to bylo 2,3 milionu, o rok později téměř o sto tisíc více a tento rok by měl přinést dokonce 
4,615 milionu korun. „Nezanedbatelný podíl tvoří daň z nemovitosti, která se v letech 2010 i 2011 podílela na 
rozpočtu částkou 11,5 milionu, letos se počítá s částkou třinácti milionů korun,“ konkretizovala starostka 
Liana Janáčková. Co se týká nedaňových příjmů, nejvyšší přísun peněz trvale plyne z pronájmu ostatních 
nemovitostí a jejich částí, převážně z pronájmu bytů. V roce 2010 tvořila částku vyšší než 98,1 milionu korun, 
v roce 2011 přesáhla 101,3 milionu a předpokládaný příjem pro rok 2012 je ve výši 101,6 milionu korun. 
Naopak mírný pokles příjmů se očekává z poplatků za užívání veřejného prostranství, který klesl už v roce 
loňském, kdy činil 1,7 milionu, tedy o tři sta tisíc méně než v roce 2010. Rok 2012 by měl do pokladny přinést 
asi 1,5 milionu korun.  

V oblasti dotací budou pro rok 2012 nejvýznamnější položkou neúčelové dotace, a to ve výši 25,4 milionu 
korun. „Na opravy silnic a pozemních komunikací je vyčleněna částka v objemu vyšším než 4,5 milionu 
korun. Rozpočet počítá i s výdaji ve výši více než 4,5 milionu na péči o vzhled obce a veřejnou zeleň. Na 
výdaje do bytového a nebytového hospodářství je pro letošek vyčleněno  80,3 milionu korun,“ doplnila 
starostka.  V roce 2012 se plánuje dokončení rekonstrukce Mateřské školy Zelená, pokračovat se bude v 
regeneraci sídliště Fifejdy I. a v plánu je celá řada dalších aktivit. 

Rozpočet  pro  rok  2012  schválilo  Zastupitelstvo  na  svém  prosincovém  zasedání.  Celkové  příjmy  po 
konsolidaci činí 175 314 000 korun. Celkové výdaje činí 169 514 000 korun. Financování bude 
- 5 800 000 korun (z toho 4, 8 milionu korun tvoří splátky jistin úvěrů a jeden  milion korun činí úhrada půjčky 
Statutárního  města  Ostravy).  Konkrétní  informace  o  rozpočtu  najdete  na  webových  stránkách 
www.marianskehory.cz.  

http://www.marianskehory.cz/

