
VÝDAJE MĚSTA V ROCE 2013 
 

Největší výdaje v roce  2013 budou pochopitelně tam, kde se to dotkne běžných lidí a jejich rodin. 

„Například jen správa našeho majetku nás přijde na téměř 425 miliónů korun - v tom jsou ale 

započteny už i plánované investice. Znamená to například běžné výdaje: deset miliónů do údržby 

komunikací, více než 10 miliónů do celoročního úklidu města a zimní údržby, na údržbu veřejné 

zeleně jde skoro 20 miliónů a odpadové hospodářství přijde téměř na 42 miliónů korun s tím, že pro 

rok 2013 nezvyšujeme občanům poplatek za odpad,“ řekl primátor Tomáš Hanzel. Sportovním 

zařízením v majetku města jde okolo 50 miliónů korun, kulturním (knihovně a kulturnímu domu 

především) více než 52 miliónů.  

Do rozpočtu už je zapojeno téměř 275 miliónů korun na investiční výdaje, pochopitelně se počítá s 

dalšími dotacemi z EU.„Chystáme se na regeneraci veřejných ploch kolem základní školy Mendelova a 

na sídlišti v Ráji (asi za 26 miliónů korun), úpravy vybavení v Parku Boženy Němcové (zámeckém) by 

měly stát téměř devět miliónů korun - chceme vybudovat stezky pro bruslaře, upravit vodní 

plochy,pořídit nové lavičky a další vybavení. Čekají nás opravy fryštátské tržnice za více než 2 milióny 

nebo regenerace lesoparku Dubina a Rájecké remízy za téměř než dva milióny,“ upřesnil některé 

investice náměstek primátora Jan Wolf. Školám a školským zařízením půjde téměř 84 miliónů korun 

jen na provoz a běžnou údržbu - to je stejně jako letos. Na veřejnou dopravu půjde okolo 26 miliónů. 

Dotace na práci především s mládeží jdou do sportu i kultury: sportovním klubům více než 15 miliónů 

korun, Fond primátora pamatuje na dotace do sportu, kultury a sociální oblasti částkou téměř 6 

miliónů korun, provoz letního koupaliště přijde na 2,5 miliónu korun, na plánovanou modernizaci 

městského stadionu město pamatuje více než 90 milióny korun, ale tady se počítá s výraznou dotací 

EU a dalších mi zdroji.. 
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