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Probíhající oprava na ulici NádraÏní.

Dne 7. bfiezna 2013 byl na
schÛzi Zastupitelstva mûsta
Letovice schválen rozpoãet
mûsta na rok 2013 jako vy-
rovnan˘. Do té doby hospo-
dafiilo mûsto na základû roz-
poãtového provizoria. Na
podzim roku 2012 sice byly
snahy vedení mûsta schválit
rozpoãet jiÏ na prosincovém
zastupitelstvu, ale vzhledem
k neznalosti hospodafiení ro-
ku 2012 bylo schválení roz-
poãtu v prosincovém termí-
nu neprÛchozí. V rozpoãtu
byly zafiazeny pouze nutné
v˘daje na zaji‰tûní chodu
mûsta a ve velmi omezeném
mnoÏství investiãní akce.
Abychom se vyvarovali velkému mnoÏství
rozpoãtov˘ch opatfiení, pfiistoupilo se na
rozpoãtové provizorium.

Na konci ledna 2013 byla jiÏ známá sku-
teãnost roku 2012  - naãeÏ bylo zji‰tûno, Ïe
nám do leto‰ního rozpoãtu pfiejde navíc fi-
nancováním ãástka více jak 10 mil. Kã.
Upravili jsme pÛvodní verzi rozpoãtu o nav˘-
‰ené zdroje 10 mil. Kã a tím se nám podafiilo
sestavit rozpoãet s fiadou investiãních akcí.

Rozpoãet roku 2013 v pfiíjmové ãásti po-
ãítá s novelou RUD (rozpoãtové urãení da-
ní). Mûsto nav˘‰ilo daÀové pfiíjmy oproti
roku 2012 zhruba o 6,5 mil. Kã. MFâR si-
ce prognózuje nav˘‰ení daÀov˘ch pfiíjmÛ
mûstu Letovice o zhruba 15 mil. Kã, nicmé-
nû z dÛvodÛ opatrnosti jsme nadsadili roz-
poãet pouze o 6,5 mil. Kã. K tomuto opatr-
nému pfiístupu jsme pfiistoupili pfiedev‰ím
z dÛvodu stále pokraãující stagnace ãeské 
ekonomiky. Pfiíli‰ nevûfiíme, Ïe se podafií
státu vybrat více na daních a Ïe mûsto tudíÏ
získá prognózovan˘ch 15 mil. Kã navíc.
Nastane-li tato situace, rádi budeme opravo-
vat rozpoãet k lep‰ímu a podafií se nám zre-
alizovat více investiãních akcí prospû‰n˘ch
pro zkvalitnûní Ïivota v Letovicích.

Ve v˘dajové ãásti se poãítá s nûkolika 
investiãními akcemi:
- Oprava chodníku na ul. NádraÏní - v˘‰e
investice 2 mil. Kã (nutná investice vyvola-
ná pfiekládkou vod. fiádu).
- Toãna Slatinka – 1,2 mil. Kã.
- Koupû zametacího vozu – 4,8 mil. Kã (na
koupi byla díky snaze vedení mûsta získá-
na dotace ve v˘‰i 4 mil. Kã). VÛz dostanou
do uÏívání Technické sluÏby (pfiísp. org.
mûsta Letovice).
- Oprava vstupu do základní ‰koly - 1,6 mil.
Kã.

- Investiãní pfiíspûvek SVAK na rekon-
strukci vodovodu na ul. Jevíãská – 2,3
mil. Kã.
- Zbudování nové alternativní zahrady
v M· Komenského – 1,25 mil. Kã (dotace
750 tis. Kã, podíl mûsta 500 tis. Kã).
- Rozsáhlá rekonstrukce sociálního zafiízení
v M· Tfiebûtín - 1,5 mil. Kã.
- Varovn˘ protipovodÀov˘ systém – 1,3
mil. Kã.
- Zbudování ‰aten SDH – 1,2 mil. Kã.

V rozpoãtu jsou také naplánované v˘-
znamné v˘daje na místní ãásti – v˘daje pfie-
dev‰ím spoãívají v opravách místních ko-
munikací.

V leto‰ním roce se téÏ poãítá s v˘stavbou
sbûrného dvora odpadÛ, na které mûsto zís-
kalo v˘znamnou dotaci od ministerstva Ïi-
votního prostfiedí. Zbudování tohoto dvoru
bude pfiínosem nejen z ekologického hledis-
ka, ale také tu budou vytvofiena nová pra-
covní místa.

V rámci podpory sportu jsou v rozpoãtu
zafiazeny následující dotace:
- TJ Sokol Letovice - 500 tis. Kã na spor-
tovní haly, 50 tis. Kã na organizaci jiÏ tra-
diãního závodu draãích lodí
- Dotace na mládeÏ - 110 tis. Kã
- Dotace na podporu sportu - 110 tis. Kã

Mûsto se také zafiadilo do projektu
Odznak zdatnosti olympijsk˘ch vítûzÛ.
Projekt má zasáhnout v‰echny generace,
ale pfiedev‰ím je zamûfien na dûti v základ-
ní ‰kole. Dûti podstoupí rÛzné pfiedná‰ky
s olympijsk˘mi vítûzi a budou s nimi spor-
tovat. Cílem projektu je motivovat dûti
k vût‰í sportovní aktivitû prostfiednictvím
pfiíkladÛ znám˘ch sportovních osobností.

MÚ Letovice – finanãní odbor
Foto: Petr Neãas

Rozpoãet mûsta Letovice
pro rok 2013

19. 4. 2013 v 18.30 hod. – Kulturní
dÛm -  Paliãkovaná krajka z tónÛ
a slov – koncert KPH Bena HavlÛ –
pûtifiad˘ xylofon/Zdenka Procház-
ková mluvené slovo. 
Vstupné: 80,- Kã/ 60,- Kã
20. 4. 2013 v 9.00 hod. –
Pfiehrada Kfietínka – parkovi‰tû
u hráze
Úklid okolo pfiehrady Kfietínky
23. 4. 2013 v 10.00 hod. –
Kulturní dÛm - Jak víla
Modrovláska splnila tfii pfiání.
Divadlo HP Praha. 
Vstupné: 40,- Kã
26. 4. 2013 v 19.00 hod. –
Kulturní dÛm -  Rock n Roll ta-

dy bude i kdyÏ my uÏ tady nebu-
deme. Karel Kahovec, Viktor
Sodoma a skupina George &
Beatovens. 
Vstupné: 150,- Kã/120,- Kã     
2. 5. 2013 v 19.00 hod. – Kulturní
dÛm- Talk show – Ivo ·moldas/
Jitka Asterová. 
Vstupné: 150,- Kã/ 120,- Kã
10. 5. 2013 v 18.00 hod. –
Kulturní dÛm- VernisáÏ v˘stavy
obrazÛ Václava JeÏka
14. 5. 2013 v 10.00 hod. –
Kulturní dÛm – Radovanovy ra-
dovánky. Divadlo VûÏ Brno.
Vstupné: 40,- Kã

MKS Letovice

MKS Letovice
zvou:

ZasnûÏené Velikonoce? V Letovicích  „kvetly vajíãkovníky”
Dûti z Letovick˘ch matefisk˘ch ‰kol a druÏin velikonoãnû nazdobily stromy – vajíãkovníky.

FotoreportáÏ na www.listyregionu.cz

Koncert VISACÍ ZÁMEK  tour  30. v˘roãí 
20. 4. 2013  19.30  KD Letovice

Pfiedprodej vstupenek: Infocentrum Letovice, 
AK elektro Letovice, Restaurace Koupali‰tû Letovice.

Foto: Petr Neãas


