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Tiskové zprávy
Pardubického kraje

Rozpočet
na rok 2010

Zastupitelé schválili rozpočet na rok 2010

Na svém zasedání dne 30.11. 2009 schválilo zastupitelstvo rozpo4et m5sta na rok 2010. Je koncipován jako vyrovnaný s p;íjmy i výdaji v celkové
výši 133 067 000,- K4.
Schválenému rozpo4tu mBžeme pak dát ješt5 jeden p;ívlastek a to velmi
úsporný. Na stran5 p;íjmB po4ítáme s tím, že propad v daEové výt5žnosti
bude pokra4ovat i v 1. pololetí 2010. Proto jsme se museli uskromnit i v oblasti výdajB a do rozpo4tu zahrnuli pouze provozní a již smluvn5 potvrzené
náklady.
P;esto je však t;eba zdBraznit, že po zkušenosti z letošního roku budou
v 1. 4tvrtletí 2010 povoleny 4erpat pouze výdaje na základní provoz a nejnutn5jší opravy. Po vyhodnocení p;íjmB za m5síce leden – b;ezen, a to
p;edevším v oblasti daní, uvidíme zda si budeme moci dovolit i n5co málo
investovat.
Pavel Bezd&k, místostarosta
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Název akce
Centrum aktivní dovolené - projekt
Dota4ní management LáznC + Bílý Kope4ek
Rozhlas
Územní plán
SbCrný dv'r
projekt hlinecko-chrudimsko
okna Jonáš
opravy komunikací
ZkapacitnCní 4ásti vodovodu LáznC + Bílý kope4ek
multifunk4ní sportovní hala - vlastní zdroje
multifunk4ní sportovní hala - z úvCru
Muzeum obuvi a kamene

,ástka v K?
31 000,00
43 000,00
200 000,00
500 000,00
600 000,00
60 000,00
200 000,00
100 000,00
1 000 000,00
100 000,00
62 725 000,00
747 000,00

MŠ Poršova - budova
budova Komenského
školní kuchynC+výdejna jídla
MŠ Osady Ležák'

93 000,00
142 500,00
93 500,00
57 200,00

MŠ A ZŠ Ž]árec
ZŠ Komenského
ZŠ Smetanova

60 000,00
220 000,00
141 000,00

ZUŠ
Školní jídelna Osady Ležák'

40 000,00
100 100,00
67 253 300,00

Celkem

Schválený rozpo(et na rok 2010
PAR

POL
1111
1112
1113
1121
1211
1332
1334
1337
1341
1343
1344
1361
1511
4112
4121

1032
2119
2143
2219
2321
3312
3313
3315
3314
3319
3341
3349
3392
3612
3613
3632
3639
3725
5311
6310

Název položky
Da! z p#íjm' fyzických osob ze záv. 4in.
Da! z p#íjm' fyzických osob ze SV8
Da! z p#íjm' fyz. osob z kapit. výnos'
Da! z p#íjm' právnických osob
Da! z p#idané hodnoty
Poplatky za zne4iš?ování ovzduší
Odvody za odnCtí ze zem.p'd.fondu
Poplatek za likvidaci komunál. odpadu
Poplatek ze ps'
Poplatek za užívání ve#.prostranství
Poplatek ze vstupného
Správní poplatky
Da! z nemovitostí
Neinv. transf. ze SR v rámci SDV
Dotace od obcí na žáky
Celkem p3íjmy dle položek
Podpora ostatních produk?ních ?inností
Ostatní záležitosti tBžebního prDmyslu
Cestovní ruch
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
OdvádBní a ?ištBní odpad. Vod a nakládání s kaly
Hudební ?innost
Filmová tvorba,distribuce,kina
,innosti muzeí a galerií
,innosti knihovnické
Ostatní záležitosti kultury
Rozhlas a televize
Ostatní záležitosti sdBlovacích prost3edkD
Zájmová ?innost v kultu3e
Bytové hospodá3ství
Nebytové hospodá3ství
Poh3ebnictví
Komunální služby a územní rozvoj
Využívání a zneškodUování ostatních odpadD
Bezpe?nost a ve3ejný po3ádek
Obecné p3íjmy a výdaje z fin. operací
Celkem p3íjmy za ODPA

Celkem p3íjmy

ROZPO,ET

Úpravy RM

Výdaje celkem

„Schválení rozpo4tu považuji z hlediska Pardubického kraje za klí4ové.
Jeho další rozvoj závisí na stabilním Snancování a hospoda;ení. I opozice
ocenila realistické nastavení základních parametrB rozpo4tu,“ hodnotil diskuzi po jednání hejtman Radko Martínek.
„O4ekáváme se, že objem sdílených daní se v roce 2009 sníží o 50 milionB
korun z dBvodu p;edpokládaného snížení HDP i v roce 2010. P;es ujišRování
rBzných expertB o rozvoji hospodá;ství ^R v roce 2010 se totiž domníváme,
že p;ípadný zlepšený vývoj se promítne do p;ípadného rBstu sdílených daní
až v záv5ru roku 2010,“ sd5lil nám5stek hejtmana.
„Dopady hospodá;ské krize se nedají odhadnout, proto je rozpo4et stav5n
realisticky a úsporn5,“ uvedl nám5stek hejtmana Roman Línek zodpov5dný
za Snance a majetek, který rozpo4et p;edkládal. Dodal, že rozpo4et považuje
za zdrav5 konzervativní, zodpov5dný a v krizové situaci pro kraj perspektivní
i pro p;íští roky. Návrh rozpo4tu vychází z p;edpokládaného objemu zdrojB
získaných v roce 2010, které jsou limitujícím faktorem výdajB. Shodn5 jako
v minulosti p;íjmovou 4ást rozpo4tu tvo;í daEové a nedaEové p;íjmy, kapitálové p;íjmy a dotace.
„Stávající návrh rozpo4tu zabezpe4uje pln5ní všech zákonných povinností
ze strany Pardubického kraje, ale neumožEuje pokrýt veškeré pot;eby jednotlivých kapitol, a to jak v oblasti b5žných, tak i kapitálových výdajB. Výdaje
na evropské projekty p;edstavují 4ástku 1,5 miliardy korun. Tyto výdaje op5t
p;edstavují více jak 20 procent celkových výdajB. Pat;íme po celých dev5t let
mezi kraje s nejvyšším objemem. Návrh rozpo4tu však zahrnuje rBzná úskalí,
která nelze zcela vylou4it. Jedná se p;edevším o riziko spo4ívající v nepln5ní daEových p;íjmB, kde jakékoliv predikce dopadB hospodá;ské krize nelze
jednozna4n5 vy4íslit,“ doplnil nám5stek hejtmana.

7 000 000,00
1 000 000,00
600 000,00
10 845 000,00
18 400 000,00

7 500 000,00
1 100 000,00
600 000,00
10 000 000,00
18 400 000,00

12 000,00
2 450 000,00
150 000,00
50 000,00
17 000,00
161 000,00
3 524 000,00
4 620 000,00
445 000,00
49 274 000,00
100 000,00
55 000,00
20 000,00
100 000,00
15 000,00
300 000,00
30 000,00
30 000,00
95 000,00
60 000,00
3 000,00
57 000,00
920 000,00
7 631 000,00
6 457 000,00
188 000,00
1 345 000,00
200 000,00
85 000,00
20 000,00
17 711 000,00
66 985 000,00

12 000,00
2 450 000,00
150 000,00
50 000,00
17 000,00
161 000,00
3 524 000,00
4 620 000,00
445 000,00
49 029 000,00
100 000,00
55 000,00
130 000,00
100 000,00
15 000,00
500 000,00
30 000,00
130 000,00
95 000,00
60 000,00
3 000,00
60 000,00
1 170 000,00
7 487 000,00
6 543 000,00
188 000,00
2 595 000,00
200 000,00
85 000,00
20 000,00
19 566 000,00
68 595 000,00

„Tento sestupný trend bude na základ5 demograSckého vývoje pokra4ovat i v dalších letech,“ uvedl vedoucí odboru školství, kultury a t5lovýchovy
Ladislav Forman. Ve všeobecn5 vzd5lávacích a ekonomických oborech studuje celkem 48 procent žákB. Po4et žákB v u4ebních oborech zaznamenává
nejvýrazn5jší pokles. PrBm5rná napln5nost st;edních škol se pohybuje kolem
70 procent stanovených kapacit. Jsou i st;ední školy, které jsou napln5ny na
pouhých 46 procent kapacity školy. „Tyto negativní projevy mají za následek nedostate4né Snancování, kde je základem skute4ný po4et žákB školy.
V5tšina nákladB je stálých a tím dochází k nedostate4nému Snancování 4innosti st;edních škol,“ vysv5tluje vedoucí Ladislav Forman situaci v krajském
školství.

1 228 000,00
4 350 000,00
1 971 500,00
36 266 000,00
1 820 000,00
9 550 300,00
11 446 900,00
66 632 700,00
352 300,00
66 985 000,00

1 228 000,00
4 350 000,00
1 721 500,00
36 836 000,00
1 820 000,00
9 036 300,00
10 821 900,00
65 813 700,00
2 781 300,00
68 595 000,00

Ve školním roce 2008/ 2009 studovalo ve st;edních školách Pardubického
kraje celkem 24 932 žákB. V gymnáziích studuje celkem 7010 žákB, z toho
na gymnáziích ve 4ty;letém studijním oboru 5002 žáci, ve víceletých oborech
na nižším stupni 2008 žákB. Ekonomické obory ve všech školách studuje
4618 žákB, v ostatních maturitních oborech 8233 žákB a v u4ebních oborech
5071 žák.
M. Navrátilová, tisková mluv=í Pardubického kraje

Výdaje
ORJ 1 - kancelá# starosty
ORJ 2 - kancelá# místostarosty
ORJ 3 - kancelá# tajemníka
ORJ 4 - odbor ekonomický
ORJ 5 - odbor sociální
ORJ 6 - odbor výstavby
ORJ 8 - odbor kultury a školství
Celkem za ORJ
Ostatní a kapitálové výdaje

Rozpo=et Pardubického kraje na rok 2010 byl schválen ve =tvrtek 10.
prosince 2009. Celkové pAíjmy pAedstavují 3,4 miliardy korun a výdaje
3,8 miliardy korun. Ve srovnání s rozpo=tovým výhledem jsou pAíjmy
kraje nižší o cca 357 milionG. Na jejich poklesu se podílejí pAedevším sdílené dan&. Schodek 388 milionG korun je krytý smluvn& zajišt&ným úv&rem od Evropské investi=ní banky a volnými zdroji z pAedchozích let.

Změny ve středním školství projedná rada
po novém roce
Pardubický kraj má na po=et studujících žákG nejvíce stAedních škol
ze všech krajG Leské republiky. V letošním roce nastoupilo do prvních
ro=níkG stAedních škol o 299 žákG mén& s porovnáním s minulým školním rokem. Vzhledem ke skute=nostem zjišt&ným z provedené analýzy
vyplývá, že Pardubický kraj musí pAijmout taková opatAení, která tyto
negativní projevy omezí a tím zajistí dostate=n& možné Nnancování stAedních škol. Zm&ny ve stAedním školství budou projednány v Rad& Pardubického kraje na za=átku roku 2010.

Činnost skutečských „hašounů“ v roce 2009
Vážení spoluob4ané, každým rokem vám p;ináším n5kolik základních
informací o 4innosti Sboru dobrovolných hasi4B M5sta Skute4 za uplynulý
rok. Jelikož samotná 4innost sboru, výjezdové jednotky a sout5žních kolektivB je bohatá, pokusím se ve stru4nosti shrnout 4innost výjezdové jednotky
SDH Skute4.
Jednotka má v sou4asné dob5 celkem 26 4lenB. Do jednotky v letošním
roce vstoupili dva dlouholetí 4lenové kolektivu mladých hasi4B Vojt5ch
Brokl a Fares Kallas. B5hem roku probíhalo dle stanoveného plánu pravidelné školení všech 4lenB, dva hasi4i absolvovali strojnický kurz, 4 hasi4i
absolvovali kurz dýchací techniky. Jelikož se stále 4ast5ji ú4astníme zásahB
p;i dopravních nehodách, bylo více 4asu v5nováno první pomoci, ve které
jsme byli dvakrát školeni profesionály. Z t5chto dBvodB jednotka usilovala i
o zakoupení vyprošRovacího za;ízení, bohužel však neúsp5šn5. Do výbavy
jednotky byla zakoupena nová motorová pila, speciální nosítka Scoop ram,
dva zásahové obleky a dvoje zásahové boty. V tomto roce se nám bohužel
nepoda;ilo získat žádné dotace, rovn5ž ani tolik pot;ebné Snan4ní prost;edky na obnovu a rekonstrukci vozového parku.
M5sto získalo dotaci na obnovu koncových prvkB varování obyvatelstva.
Její sou4ástí byla i instalace dvou nových sirén ur4ených mimo jiné i pro
svolávání naší jednotky. I když sirény jsou od za4átku podzimu funk4ní,
pro svolání jednotky však doposud využity nebyly. Pevn5 v5;ím, že lidé
zodpov5dní za vyhlašování poplachu naší jednotce se již brzy nau4í a dokáží kliknout na p;íslušnou ikonu spoušt5cího po4íta4ového systému, nebo
budou alespoE hnáni k zodpov5dnosti.
Rok 2009 byl však i pro sbor rokem velice smutným. Dne 24. 6. 2009
naše ;ady po dlouhé a t5žké nemoci navždy opustil dlouholetý velitel a
významný p;edstavitel našeho sboru pan Otakar Horák. Všichni, kte;í jej
znali, ví, že jeho p;ínos pro rozvoj našeho sboru a naší 4innosti byl obrovský a rovn5ž tak i práce odvedená pro naše spoluob4any. S jeho oblíbenými
slovy „hašouni“, je tedy naší povinností, vyjád;it 4est a vzpomínku jeho
památce.

Nyní již n&co k samotným událostem, na které jsme vyjížd&li:
20. 1. 2009 – Technická pomoc Skute4, otev;ení uzav;ených prostor a první pomoc intoxikované osob5, vyjížd5l CAS 24 – 4 zasahující hasi4i
23. 1. 2009 – Technická pomoc Zbožnov, spadlý strom na pozemní komunikaci, vyjížd5l CAS 24 – 5 hasi4B
25. 1. 2009 – Požár domu Rad4ice – Planý poplach, vyjížd5l CAS 24 – 6
hasi4B
11. 2. 2009 – Požár kotelny prBmyslového objektu Zderaz, vyjížd5l CAS
32 – 4 hasi4i
13. 2. 2009 – Technická pomoc Perálec, vytažení havarovaného vozidla,
vyjížd5l CAS 24 – 6 hasi4B
pokra=ování na stran& 5

Rekordní investice si žádají šetřit
dokon=ení ze strany 1
Investor chce však všechny soudní spory dotáhnout do úsp5šného
konce. M5sto je p;esv5d4eno, že neexistuje žádný rozumný dBvod, pro4
market v této lokalit5 nestav5t. V tomto sm5ru se však blýská na lepší
4asy a po n5kolika letech se objevil investor, který chce market stav5t i
za obchvatovou komunikací, a to na soukromých pozemcích.
Odsunut je i problém rychlé záchranné služby a to z dBvodu neexistence p;íslušného zákona, který by Pardubickému kraji poskytl Snance.
Kraj také chce omezit 4innost léka;ských služeb první pomoci, které by
nadále m5ly fungovat jen p;i nemocnicích.
Jako každé m5sto jsme byli zasaženi Snan4ní krizí, kdy v dob5 rozjetých investic, které se již nedají zastavit, máme ne4ekan5 v loEském a
letošním roce menší p;íjmy o tém5; 15 mil. K4. Pokud se však uskromníme a nebudeme rozhazovat, situaci zvládneme, protože ekonomika
Skut4e je v po;ádku a silná.
Do nového roku p;eji vše dobré a hodn5 zdraví.
Pavel Novotný, starosta m&sta

M!stské vodovody a kanalizace Skute- s.r.o
Palackého nám. 133, 539 73 Skute=, tel.: 469 326 478,
e-mail:mevak@seznam.cz

VÝZNAMNÉ AKCE
r. 2000 – 2009
r. 2000
P;ivad54 P;ibylov
452.648,-K4
Oprava kanalizace ul. Rybi4kova
164.774,-K4
Oprava kanalizace ul. ^SA
36.642,-K4
------------------------------------------------------------------654.064,-K=
CELKEM
r. 2001
1.189.662,-K4
Vodovod Lešany
Vodovod,kanalizace P;ibylov ,N.Ves
1.047.164,-K4
Kanalizace ul. P;í4ná
1.164.814,-K4
Vodovod,kanál ul. ŠraEk
222.837,-K4
------------------------------------------------------------------3.624.477,-K=
CELKEM
r. 2002
193.496,-K4
Kanalizace ul. Havlí4kova
Rekonstrukce výtla4. ;adu
1.364.654,-K4
Vodovod Št5pánov
72.974,-K4
Vodovod ul. P;í4ná
25.265,-K4
------------------------------------------------------------------CELKEM
1.656.389,-K=
r. 2003
4.366,-K4
Vodovod ul. P;í4ná - dokon4ení
63.569,-K4
Kanalizace ul. P;í4ná - dokon4ení
P;eložka vodovod Botana
92.082,-K4
Kanalizace ul. Havlí4kova
138.885,-K4
------------------------------------------------------------------CELKEM
298.902,-K=
r. 2004
Kanalizace „Stoka A“
3.095.861,-K4
Vodovod ul. Tomáškova
313.395,-K4
656.077,-K4
Kanalizace ul. Tomáškova
Kanalizace obchvat p;echod komunikace 335.645,-K4
^OV-1.etapa
775.895,-K4
/akce M5sta - spláceno M5vak Skute4/
------------------------------------------------------------------CELKEM
5.176.873,-K=
r. 2005
1.144.967,-K4
Vodovod Zbožnov
203.794,-K4
Vodovod Št5pánov
Generální oprava výtla4.4erpadel
150.000,-K4
^OV-2.etapa
39.134.000,-K4
/akce M5sta - spláceno M5vak Skute4/
------------------------------------------------------------------CELKEM
40.632.761,-K=
r. 2006
Oprava vodovodu ul.Smetanova
604.812,-K4
633.648,-K4
Oprava vodovodu Zbožnov
Oprava vodovodu ul. Zv5;inova
79.421,-K4
Vodovod Lešany
78.321,-K4
^OV -3.etapa
8.865.767,-K4
/akce M5sta - spláceno M5vak Skute4/
------------------------------------------------------------------CELKEM
10.261.969,-K=
r. 2007
270.000,-K4
Oprava vodovodu ul. Zv5;inova
Prodloužení vodovodu Št5pánov
270.000,-K4
Prodloužení vodov.+kanál
-ul.Smetanova-Vagóny
480.000,-K4
Vým5na kanalizace ul.^SA
150.000,-K4
------------------------------------------------------------------1.170.000,-K=
CELKEM
r. 2008
Rekonstrukce ÚV-1.etapa

4.299.000,-K4

r. 2009
Rekonstrukce ÚV-2.etapa
6.472.924,-K4
Oprava vodovodu+kanál ul.Klínek
300.000,-K4
Vybudování nového vrtu
1.500.000,-K4
Rekonstrukce vodovodu V.Nováka-Lázn5
1.696.000,-K4
Kanaliza4ní p;ípojky ul. V.Nováka-Lázn5
922.000,-K4
Kanaliza4ní ;ad-V.Nováka-Lázn5
9.528.210,-K4
---------------------------------------------------------------------------CELKEM
20.419.134,-K=
Nákup HIM
VW Transportér T5
683.628,-K4
PICKUP –prodaný
151.000,-K4
TOYOTA
420.000,-K4
JCB
350.000,-K4
UNC
427.000,-K4
V3S
50.000,-K4
V W CADDY
374.950,-K4
Hleda4ka poklopB
50.020,-K4
Vibra4ní p5ch
97.356,-K4
Vibra4ní deska
122.564,-K4
AVIE
1.367.310,-K4
----------------------------------------------------------------------CELKEM
4.093.828,-K=
Akce

29.889.697,- K= + 58303872,- K=
/akce M&sta/ = 88.193.569,- K=
HIM
4.093.828,- K=
----------------------------------------Celkem 9 233.983.525,-K=
Zpracovala: Chmelíková J.

