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TISKOVÁ ZPRÁVA!

!
!
Rozpočet Mariánských Hor a Hulvák na rok 2014 je schválený!
!

Zastupitelé městského obvodu Mariánské Hory a Hulávky na svém 20. zasedání 16. prosince 2013
schválili vyrovnaný rozpočet obvodu pro rok 2014. V něm počítají s celkovými zdroji ve výši 194
518 000 Kč, běžnými výdaji ve výši 160 395 000 a kapitálovými výdaji ve výši 34 123 000 Kč.
“Požadavky jednotlivých odborů a oddělení přesahovaly částku 52 milionů korun na straně
kapitálových výdajů a téměř 166 milionů korun dosahovaly v rámci výdajů běžných. S ohledem na
očekávané příjmy rozpočtu jsme však v rámci plánování výdajů byli nuceni vyhovět pouze
některým z požadavků,” uvedl 1. místostarosta obvodu Jiří Boháč. !

!

Mezi největší kapitálové výdaje, které v roce 2014 městský obvod plánuje, patří investice v rámci
oprav bytového fondu, dokončení regenerace sídliště Fifejdy 1, zateplení budov, střech a výměna
oken v Křesťanské mateřské škole, Mateřské škole U Dvoru, Mateřské škole Matrosovova a v
Základní škole Gen. Janka. Zastupitelé počítají rovněž s rekonstrukcí místní komunikace ulice
Varšavská, odvodněním ulice Baarova, rekonstrukcí chodníků ulice U Vodojemu, rekonstrukcí
místní komunikace a chodníků ulice U Dvoru a například také s rekonstrukcí Mariánského náměstí,
na jehož potřebnost vedení obvodu upozorňuje již několik let. “Realizace těchto položek je bohužel
z velké části závislá na plnění kapitálových příjmů rozpočtu, mezi něž patří například také prodej
domů v oblasti tzv. Červeného kříže,” řekla starostka obvodu Liana Janáčková s tím, že podle ní je
péče o bytový a domovní fond v této lokalitě dlouhodobě pro městský obvod nevýhodná, nejlepším
řešením by bylo prodat lokalitu soukromému vlastníkovi a získané finanční prostředky využít na
regeneraci Mariánských Hor a Hulvák v místech, která jsou potřebná. "Mám bohužel pocit, že
ačkoli mnozí ze zástupců vedení statutárního města jsou prodeji nakloněni, veřejně jej podpořit
nechtějí. Vnímám to jako součást dlouhodobého nekorektního politického boje proti mé osobě ze
strany zastupitele našeho obvodu a současně městského radního Tomáše Suchardy (ČSSD).
Podle mne právě on prodej tzv. Červeného kříže záměrně brzdí, aby se v tomto volebním období
neuskutečnil a vedení našeho obvodu nemohlo realizovat to, co je potřeba," uvedla starostka.!
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Pro schválení rozpočtu městského obvodu na rok 2014 hlasovali zastupitelé za Nezávislé, KSČM
a KDU-ČSL, naopak zastupitelé za sociální demokracii a ODS rozpočet nepodpořili.!
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