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11, 75 milionu Kč na investice a dalších 26,25 milionu na předpokládané výdaje na údržbu a
opravy. Celkem 38 milionů korun, které tvoří největší podíl výdajové části rozpočtu města na rok
2013, který byl minulý týden schválen zastupitelstvem města.

Informace, které budete číst níže, nejsou nové, a byly normálně přístupné na vývěskách města.
Přesto je asi spousta čtenářů těchto stránek, kteří návrh rozpočtu a komentář k němu neviděli.
Takže, pojďme si to shrnout:

Nejprve investice: největšími priority jsou spoluúčasti na rekonstrukce Debřské ulice (4 mil.),
spoluúčast na dotaci na zateplení mateřské školy (4 mil.), spoluúčast u dotace na rekonstrukci
ulic Linhartova a částečně Tyršova (2,5 mil.). Částka 800 tis. je určena na zřízení sociálního
zařízení v Loretě, 300 tis. na pořízení dokumentace pro rozhodnutí o kanalizaci v Horních
Stakorách. Sto tisíc korun je plánováno jako spoluúčast na park v lokalitě Pod Koupalištěm
(přičemž celková investice se pohybuje kolem 1,8 mil. Kč).

Velké výdaje jsou plánovány na opravy a údržby. Z těch nejvýraznějších vybírám: Na opravu a
údržbu budovy zámku by měla jít částka 13,1 mil. Kč, z toho 10 mil. na opravu jižního průčelí
zámku, 1,75 milionu na rekonstrukci dřevěného schodiště, 900 tisíc na výměnu deseti kusů
velkých oken, 345 tisíc na repase západních malých vrat. Částka 695 tisíc korun by měla jít do
kosmonoské školky (výměna skleněných dveří ve třídách, oprava umýváren a WC v pavilonu C,
výměna lina v pavilonu A, výměna boilerů atd. 390 tisíc korun poputuje do hornostakorské
školy, kde je největším nákladem 200 tisíc Kč na zámkovou dlažbu. Na opravu silnic a místních
komunikací je počítáno s částkou 1 milion, 400 tisíc pak na opravu chodníků. Důležitá je také
položka zachování a obnovy kulturních památek: 600 tisíc korun je na opravu dřevěné zvonice
v Horních Stakorách, 620 tisíc na restaurátorské práce v Santa Case, 900 tis.Kč je vyčleněno
na opravy historických zdí.

Z dalších záměrů, které nalezneme v rozpočtu, vybírám tyto: oprava čela fasády sokolovny a
drobné opravy v sokolovně (celkem 610 tis.), 150tisíc na opravy budovy Sportovního klubu, 350
tisíc na nátěr bazénu na koupališti. 300 tisíc je připraveno na hřbitov (kolumbárium, cesty, zeď),
100 tisíc pro všechny případy na Šmak, 800 tisíc na budovu radnice (z toho 450 tis. Kč výměna
oken – hlavně pošta, 130 tis. Kč, oprava soklu – další část, 89 tis. Kč oprava parket –
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přebroušení a další opravy z revizí, rezerva na opravy kopírek, výpočetní techniky, služ.
automobilů). Bezmála 2,8 milionu je plánováno na veřejnou zeleň (mimo jiné na obnovu lipové
aleje v Lípách a obnovu kaštanové aleje pod statkem).

A jak už jsem uvedl v jiném příspěvku, 3,351 milionu korun je připraveno na „co kdyby“,
oficiálně jde o finanční rezervu určenou na údržbu a opravu majetku města).
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