
obecní rozpočty drtí krize
Ně|<teré radnice už sáh|y i ke snižovánÍ
mezdsvých zaměstnanců
rnRrl pÁRnl

olomnucký kroj _ Nedostatek
peněŽ v pokladně _ to je nepři
jemná realita, jÍŽ v těchto
ďnech musí čelit radnice obcí
v olomouckém kraji při se-
stavování finančních plánů
na příští rok' Propady v roz-
počtech někde dosahují
téměř dvaceti procent. Zna.
mená to jeďiné: ŠetřenÍ zna-
menajÍcÍ stop investicím.

Starostové si teďlámou hla-
vu' co si s rozjetými investi-
cemi počít. ,,Máme propad v
rozpočtu kolem třech milio.
nů, coŽ výrazně zasáhlo do fi-
nancování těchto akci. Měli
jsme překlenovací úvěry na
revitalizaci centra města a
rekonstrukci kulturniho do-
mu. Jeden z úvěrů budeme
ještě splácet. Teďtrneme hrů-
zou, zda nebudou přÍjmy ještě
klesat'.. obává se starosta třÍ-
tisícových Loštic Ctirad Lo-
lek. ',Setříme, kde se dá. Udě-
lali jsme úsporná opatřenÍ,
propustili jsme tři pracovnÍ-
ky," popsal starosta.

Proč to vŠechno? Na vině je
předevšÍm Špatný výběr daní
právnických i fyzických osob
způsobený hospodářskou
krizí' Pokles v přijmech stát-
nÍ kasy způsobil, Že podstatně

méně peněz chrastí i v obec-
nich pokladnách.''obrovský
výpadek inkasa z dané z pti-
jmů Živnostníků je dán pře-
devším zrušením povinnosti
daň záIohovat. V následují-
cÍm roce tedy budou přijmy o
to vyŠši'.. upozornil mluvčí
Ministerstva financÍ České
republiky ondřej Jakob'

nap]no a v červnu přišla niči.
vá povodeň' ,,Prostředky,
které jsme vybrali navíc, na.
konec padly na úklid. Museli
jsme počítat penÍze, abychom
vyšIi,.. řekl starosta.
V Mikulově na Jesenicku

majÍ v dvacetimilionovém
rozpočtu propad hrozivých
osmnáct procent' Tamní rad-
nice se snaŽiziskat prostřed-
ky prodejem obecního majet-
ku. ,,Z toho jsme ovšem Žádné
horentní sumy nezískali,..

prosinci, my ale raději poje.
deme dva měsíce podle letoš.
ních čísel, abychom získali
reálná data. V únoru tomu
pak přizpůsobime nový roz.
počet,.. uvedl starosta Dlouhé
Loučky Ladislav Koláček.

Podle ministerstva nenÍ si.
tuace pro obce beznadějná.
Tak zvaný Janotův baliček
totiŽ počÍtá se zvýŠením obou
sazeb daně z přidané hodno-
ty, čímŽ by měly do obecní
kasy přitéci čtyři miliardy.
DalšÍ peníze přinese zvýšení
daně z nemovitosti _ tady
ovšem záIeži na tom, jak si
obce upravily mÍstni koefici.
ent. ''Návrh státního roz.
počtu na rok 2010 také počítá
se zvýšením příspěvku na
výkon přenesené působnosti
státní správy o 2 miliardy ko.
run,.. řekl mluvčí minister-
stvaJakob.

Co na to obce? ,,Dvě mi]iar-
dy na bobtnajÍcÍ byrokracii
nic nevyřešÍ. ŘešenÍ by mělo
b:ýt systémové - peníze by se
měly převést ze mzďových
nákladů do investic,.. mÍnÍ
starosta BělotÍna Kavala,
který je zároveň předsedou
Spolku pro obnovu venkova.
SdruŽenÍ chce společně s mi-
nisterstvem hledat cestu z
rozpočtové šlamastiky.,,UŽ
jsme se dvakrát sešli. Do
června bychom chtěli mít o
zásadnÍch změnách jasno,..
dodalKavala.

,,Máme propadv rozpočtu kolemtřech milionů,
cožvýrazně zasiíhlo do financovánítěchto akci.
Měli jsme překlenovacíúvěry na revita|izaci centra
města a rekonstrukci kulturního domu. Jeden
z úvěrů budeme ještě splácet. Teďtrneme hrůzou,
zda nebudou přiimyjďtě klesat..,
Gtirad Lo|ek starosta Loštic

obce mnohdy zachraňují
vedlejŠÍ přÍjmy. Například
finance v Bělotíně na Přerov.
sku drŽí nad vodou skládka'
která se nacházi na pozemku
obce. ,,Navíc jsme nebyli po-
pulističtÍ a zvýšili jsme daň z
nemovitosti s tÍm, že přilep-
šíme těm občanům. kteří si
zaŽáďaji o program Ze|ená
úsporám,.. nastínil starosta
Eduard Kavala postup radni-
ce. VzápětÍ se ale rozjela krize

poznamenal starosta Ivan
Dost. V novém rozpočtu, kte.
rý se teď snaŽí radni načrt.
nout, museji řadu poloŽek
chtě nechtě zkrátit' ,,Našim
organizacÍm dáváme včas na.
jevo, aby i ony zredukovaly
svoje provozní náklady. MěIy
by napřiklad snÍžit opravy na
ty nejnutnější a vyčkat další-
ho vývoje'..míní Dost.

Cekají i další obce. ,,Roz-
počty se obvykle schvaluji v


