
městnaností souvisí pokles našeho podílu
na dani z příjmu fyzických osob, zaměst-
nanců. Celkový dopad může činit i desítky
milionů korun. A pochopitelně nám mo-
hou vzrůst také pohledávky, třeba z ná-
jemného. Se zhoršenou sociální situací
rostou naopak náklady v sociální oblasti,

Světová hospodářská krize přinutila vlády většiny států při-

jmout opatření, která mají pomoci zmenšit její dopad na obyva-

telstvo a ekonomiku. Také města a obce sestavují své rozpočty,

které mohou být krizí zasaženy. Proto se ptám starosty Petra 

Víchy, jaká opatření přijalo nebo přijme vedení našeho města. 

Ohrozí světová krize hospodaření města?

aktuáln í  téma

Za uplynulý měsíc stoupla nezaměstnanost 
ve městě z 8,7 na 10,1 procent. Kde je hlavní
zdroj narůstajícího počtu občanů bez práce?

Skutečně po celoročním poklesu, kdy
jsme se dostali již pod 8 % a byl spíše pro-
blém pro zaměstnavatele nalézt zaměst-
nance, došlo v prosinci, a pak jako každo-
ročně v lednu, k nárůstu, který byl tento-
krát mnohem větší. Podle informací z úřa-
du práce sice nemají hlášeno větší pro-
pouštění, ale všechno nasvědčuje tomu,
že krize bude mnohem hlubší. A pochopi-
telně, v těžkých dobách se naše výhoda, že
tady máme mnoho velkých zaměstnavate-
lů, mění v nevýhodu. Při větším propadu
odbytu a propouštění je u nás pak větší 
a rychlejší nárůst počtu lidí bez práce.

Může se hospodářská krize projevit na plnění
rozpočtu města nebo na jeho změnách?

Projeví se s jistotou! Část našich příjmů
tvoří daňové výnosy. Poklesne zejména
DPH, a to okamžitě, protože klesá objem
výroby. V prosinci v rámci České republi-
ky až o 30 %! Poklesne také výnos daně 
z příjmu právnických osob, to očekávám
pak spíše v příštím roce. A s vyšší neza-

roste kriminalita. Těžké to budou mít ob-
čanská sdružení, poklesne sponzorství…
zkrátka vše souvisí se vším. Ale město má
finanční rezervy, v letošním rozpočtu jsme
již s poklesem příjmů z daní počítali. A o-
mezili jsme provozní výdaje. Zkrátka bu-
deme se muset uskromnit, ale přežijeme. 

Jakou roli by mohla hrát města a obce při 
přidělování státních subvencích na podporu 
ekonomiky?

Jsem skeptický k těmto možnostem. Při
výpadku zakázek v soukromém sektoru
znamenají státní a obecní zakázky jistě ur-
čitou jistotu, ale nelze je dramaticky navy-
šovat, protože i my i stát budeme mít také
výpadky příjmů. A zadlužovat město by-

»Část příjmů města tvoří daňové výnosy - a ty klesnou,« říká starosta Petr Vícha

chom nechtěli. Na celostátní úrovni se
momentálně vedou spory o to, jaká pod-
půrná opatření dělat, ale to pouze zmírní
dopady. Zkrátka jsme žili nad možnosti 
a bude chvilku hůř. Bude to mít třeba na-
opak pozitivní dopad do životního pro-
středí, bude méně prašnosti a exhalací.

Má radnice připraven krizový plán pro případ
dalšího propadu výroby, zvyšování nezaměst-
nanosti a snižování koupěschopnosti obyvatel? 

My zkrátka budeme dál pracovat jak
nejlépe umíme, ale je nutné, aby v těchto
dobách i občané pochopili, že třeba neo-
pravíme tolik cest a chodníků, nevymění-
me tolik oken v domech, a protože mo-
mentálně sněží, chtěl bych říct, že neod-
klidíme sníh tak rychle. Ale zimní údržbu
zatím neomezujeme. 

Nemohl by stát dočasně odkupovat výrobu
»na sklad« a po pominutí krize výrobky prodat?
Za socializmu to fungovalo desítky let.

Možná právě proto nefungoval socializ-
mus jako celek. A kdo by určil, kterou vý-
robu odkoupit a kde ji skladovat? A za co
by ji stát kupoval? A jak by ji potom pro-
dával? Vždy� na to obce nemají ani živno-
stenské oprávnění… Tudy cesta nevede.
Zkrátka se lidstvo jako celek trochu u-
skrovní. Nevrátíme se zpátky na stromy,
ale zjistíme, že nepotřebujeme spoustu
stále nových věcí k tomu, abychom spoko-
jeně žili.
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