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Komentář k rozboru hospodaření k 30. 6. 2020 
a k návrhu rozpočtových úprav 

 
 
I. Běžné a kapitálové rozpočtové příjmy 
 
Upravený rozpočet běžných rozpočtových příjmů ve výši 241.698 tis. Kč byl k 30. 6. 2020 
naplněn částkou 142.170,62 tis. Kč na 58,82 %.  
 
Upravený rozpočet kapitálových rozpočtových příjmů ve výši 6.902 tis. Kč byl k 30. 6. 2020 
naplněn částkou 1.824,65 tis. Kč na 26,44 %.  
 
V další části komentáře k běžným a kapitálových rozpočtovým příjmům je uveden komentář 
zejména k příjmům z daní a položek, u kterých je disproporce v naplňování. Kromě toho je 
věnována pozornost položkám, kde je navržena významnější úprava rozpočtu. 
 
1. Daňové příjmy (příjmy z daní, správní, místní a ostatní poplatky) - třída 1 
 
Příjmy z daní 
 
Podrobné naplňování jednotlivých druhů daní k 30. 6. 2020 je uvedeno na stranách 5 - 7 
tabulkové části rozboru hospodaření, na straně 8 jsou již do přehledu doplněny i daňové 
výnosy za červenec. Meziroční pokles daňových výnosů oproti stejnému období minulého 
roku (leden – červen) činí více než 11 % (8.379,33 tis. Kč). Za období leden – červenec byl 
zaznamenán další meziroční pokles daňových výnosů již o téměř 13 % (11.655,15 tis. Kč). 
Daňové příjmy v letošním roce v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu trvale klesají už 
od měsíce dubna – pokles v jednotlivých měsících je uveden v následujícím přehledu: 

   2019   2020    mezir. pokles 
- duben   9.073,17 tis. Kč 7.973,11 tis. Kč  1.100,06 tis. Kč 
- květen  10.868,10 tis. Kč 6.823,51 tis. Kč  4.044,59 tis. Kč 
- červen  18.418 tis. Kč 13.836,64 tis. Kč  4.581,36 tis. Kč 
- červenec  17.013,85 tis. Kč 13.738,03 tis. Kč  3.275,82 tis. Kč

     
Nejvýnosnějšími měsíci z pohledu daňových příjmů bývají tradičně letní měsíce (červenec 
a srpen). Z přehledu výše je vidět, že daňové výnosy v červenci nedosáhly ani hodnoty 
měsíce června.  
Na základě stávajícího vývoje daňových příjmů lze předpokládat, že upravený rozpočet 
nebude naplněn. V rámci předchozí úpravy rozpočtu jsme zatím předpokládali pouze cca 
10% pokles celkových daňových výnosů ze sdílených daní oproti skutečnosti roku 2019. 
Realita se bude pravděpodobně pohybovat kolem hranice 17 % (včetně dopadu 
kompenzačního bonusu do výnosů daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 
a funkčních požitků). Proto je součástí navržené úpravy rozpočtu města snížení 
očekávaných daňových výnosů ze sdílených daní o dalších cca 7,5 % (pokles příjmů o více 
než 10,3 mil. Kč).  
 
K navrhovaným rozpočtovým úpravám: 

 Sdílené daně – s ohledem na aktuální vývoj daňových výnosů města je navrženo 
další snížení příjmů v souhrnu o 10,31 mil. Kč. Daňové příjmy budou dále sledovány a 
rozpočet případně aktualizován podle jejich vývoje. 
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 Daň z příjmů právnických osob placená obcemi – částka 9.645 tis. Kč představuje 
převody této daně pro rok 2020 (daňové přiznání za rok 2019). Tato položka 
koresponduje s položkou daň z příjmů právnických osob za obec zahrnutou 
v ostatních činnostech běžných výdajů. Tato daň je pouze převáděna mezi výdaji 
a příjmy rozpočtu města.  
 

 
Správní, místní a ostatní poplatky  
 
Schválený rozpočet správních, místních a ostatních poplatků ve výši 12.400 tis. Kč byl 
k 30. 6. 2020 naplněn na 69,62 %, tj. ve výši 8.632,91 tis. Kč. Naplňování jednotlivých 
správních poplatků je uvedeno v tabulce č. 1.  
 
Tab. č. 1 – Správní poplatky (v Kč) 
 

SPRÁVNÍ POPLATKY
Skutečnost

2019
Rozpočet 2020

Skutečnost

k 30.06.2020

Odbor výstavby a územního plánování 571 850,00 600 000,00 338 750,00

Odbor vnitřních věcí 930 055,00 950 000,00 240 403,00

Obecní živnostenský úřad 183 655,00 150 000,00 74 685,00

Odbor majetku města a komunál. hosp. 2 100,00 0,00 1 260,00

Odbor dopravy 2 907 000,00 2 750 000,00 1 415 205,00

Odbor životního prostředí 100 370,00 150 000,00 66 650,00

Správní poplatky celkem (mimo VHP) 4 695 030,00 4 600 000,00 2 136 953,00

Odbor maj. města a kom. hosp. VHP 14 500,00 0,00 10 500,00

Správní poplatky celkem 4 709 530,00 4 600 000,00 2 147 453,00  
 
K navrhovaným rozpočtovým úpravám: 
 

 Správní poplatky – z tabulky č. 1 je zjevné, že plnění u správních poplatků odboru 
vnitřních věcí nedopovídá nastavené výši rozpočtu. Příjmy v prvním pololetí letošního 
roku ovlivnil zejména vyhlášený nouzový stav a s ním související omezení provozu 
Občanského informačního centra. Meziroční pokles ve výši vybraných správních 
poplatků odboru vnitřních věcí za první pololetí roku činí téměř 300 tis. Kč. Vzhledem 
k tomu, že pokles výnosů pokračuje i v červenci, je navrženo snížení původního 
rozpočtu o 350 tis. Kč. 
 

 Odvody za odnětí půdy ze zeměděl. půdního fondu popř. pozemků s funkcí lesa – 
rozpočet je upraven v souladu s plněním položky. 
 

 
2. Ostatní (nedaňové) příjmy – třída 2 
 
Celkový upravený rozpočet ostatních (nedaňových) příjmů ve výši 30.785 tis. Kč byl k 30. 6. 
2020 naplněn na 49,74 %, tj. ve výši 15.312,06 tis. Kč. Největší podíl na ostatních 
nedaňových příjmech města mají zejména příjmy z pronájmu majetku (12.184 tis. Kč 
z celkové výše plnění nedaňových příjmů k 30. 6. 2020).  
 
V tabulce č. 2 je uveden podrobnější přehled položky ostatní nedaňové příjmy jinde 
nespecifikované. 
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Tab. č. 2 – Ostatní nedaňové příjmy jinde nespecifikované 
 

Ostatní nedaňové příjmy j.n.

(tzv.nahodilé příjmy)

Skutečnost

k 30.06.2020 (v Kč)

Nevyplacený zůstatek depozitního účtu (mzdy z roku 2019) 420 352,00

Prodej kovového šrotu 6 825,00

Ostatní příjmy 36 391,30

CELKEM 463 568,30  
 

K navrhovaným rozpočtovým úpravám: 
 

 Příjmy z poskytování služeb – aquapark – s ohledem na aktuální vývoj plavecké 
sezóny a příjmů z provozu (na účet města bylo k 31. 7. 2020 odvedeno cca 
380 tis. Kč, což je o téměř 300 tis. Kč méně než ve stejném období roku 2019), je 
navrženo snížení rozpočtu o 400 tis. Kč. 
 

 Přijaté sankční platby Městská policie – propad v příjmech ovlivnilo vyhlášení 
nouzového stavu, s tím související prominutí parkovného v centru města a omezení 
měření rychlosti na území města. Z těchto důvodů je navržena úprava rozpočtu 
(snížení o 80 tis. Kč). 
 

 Příjmy z věcných břemen – je navrženo navýšení rozpočtu v souladu s naplňováním 
položky. Příjmy se odvíjí od uzavřených smluv v daném roce.  
 

 Přijaté pojistné náhrady – do rozpočtu jsme přijali pojistné plnění za škody vzniklé 
v roce 2019 – poškozená elektronika po úderu blesku do budovy radnice, poškozené 
sklo v budově na zimním stadionu, nabouraný rozvaděč veřejného osvětlení a 
poškozená služební vozidla. Úprava rozpočtu koresponduje s naplněním rozpočtové 
položky ke konci června.  
 

 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – pohřebné - Ministerstvo pro místní rozvoj 
ČR uhradilo městu v letošním roce druhou část nákladů spojených se sociálními 
pohřby. 
 

 Ostatní nedaňové příjmy jinde nespecifikované (nahodilé příjmy) – je navržena úprav 
rozpočtu v souladu s naplňováním položky. 
 
 

3. Kapitálové příjmy – třída 3 
 

Upravený rozpočet kapitálových příjmů ve výši 5.002 tis. Kč byl k 30. 6. 2020 naplněn na 
26,84 %, tj. do rozpočtu města bylo přijato celkem 1.342,40 tis. Kč. 
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4. Přijaté dotace (investiční a neinvestiční transfery) -  třída 4 
 
Celkový upravený rozpočet neinvestičních transferů (dotací) ve výši 58.513 tis. Kč byl 
k 30. 6. 2020 naplněn na 73,74 %, tj. celkem byly přijaty neinvestiční dotace ve výši 
43.148,61 tis. Kč. Podrobný přehled již přijatých dotací i dotací, které bude město teprve 
přijímat je uveden na straně 4 tabulkové části rozboru hospodaření. 
 
Celkový upravený rozpočet investičních transferů (dotací) ve výši 1.900 tis. Kč byl k 30. 6. 
2020 naplněn na 25,38 %, tj. celkem jsme obdrželi investiční dotace ve výši 482,25 tis. Kč. 
 
V tab. č. 3 je uveden přehled zaplacených neinvestičních přijatých transferů od obcí za 
výkon přenesené působnosti. 
 
Tab. č. 3 –  Transfery od obcí za výkon přenesené působnosti  
 

Transfery od obcí
Skutečnost k 

30.06.2020 (v Kč)

Linhartice 3 000,00

Staré Město 3 000,00

Třebařov 4 500,00

Kunčina 1 500,00

Za výkon přenesené působnosti celkem 12 000,00  
 
 
K navrhovaným rozpočtovým úpravám: 
 

 Neinvestiční přijaté transfery ze všeobecné pokladní správy SR – jednorázový 
příspěvek obcím pro rok 2020 podle zákona č. 159/2020 Sb. – částka 12.435.000 Kč 
byla připsána na účet města dne 14.08.2020. Dle § 9a zákona jde o jednorázový 
nenávratný příspěvek obcím pro rok 2020. Za účelem zmírnění negativních dopadů 
působnosti zákona 159/2020 Sb, o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými 
opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 do rozpočtů obcí včetně 
hlavního města Prahy byl zaveden jednorázový nenávratný příspěvek ze státního 
rozpočtu. Výše příspěvku činí součin částky 1 250 Kč a počtu obyvatel města podle 
bilance obyvatel České republiky zpracované Českým statistickým úřadem k 1. lednu 
2020. Příspěvek není účelově určen a nepodléhá vypořádání se státním rozpočtem. 
 

 Neinvestiční přijaté transfery ze všeobecné pokladní správy SR - dotace na výdaje 
spojené s volbami do zastupitelstev krajů – účelová dotace ve výši 422 tis. Kč je 
určena na úhradu výdajů spojených se zajištěním podzimním voleb do zastupitelstev 
krajů. 
 

 Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze SR – na výkon sociální práce mimo SPOD – 
rozhodnutím Ministerstva práce a sociálních věcí ČR byla městu přiznána dotace ve 
výši 668,12 tis. Kč na pokrytí výdajů na výkon sociální práce s výjimkou agendy 
SPOD v roce 2020. 
 

 Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze SR  - na VPP – ÚP – město mělo uzavřenou 
dohodu o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací do 
31. 1. 2020. Úřad práce poskytl městu omylem dotaci za leden 2020 ve výši 
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13,38 tis. Kč, nárok města byl ale pouze ve výši 4,07 tis. Kč, vratku přeplatku byla 
odeslána z účtu města dne 23. 6. 2020. Výši vratky odpovídá snížení rozpočtu u této 
položky. 
 

 Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze SR - na obnovu, zajištění a výchovu lesních 
porostů – Ministerstvo zemědělství poskytlo městu, prostřednictvím Pardubického 
kraje, příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku ve výši 
21,50 tis. Kč. 
 

 Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze SR – na 1. etapu restaurování tapiserie – 
Ministerstvo kultury poskytlo městu dotaci z programu Integrovaný systém ochrany 
movitého kulturního dědictví II v části D – Preventivní ochrana před nepříznivými vlivy 
prostředí, ve výši 100 tis. Kč určenou na 1. etapu restaurování tapiserie Ifigenie u 
Taurů. Dotace je určena pro příspěvkovou organizaci Kulturní služby města Moravská 
Třebová. 
 

 Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze SR – na projekt Archeologie na talíři: Jídlo na 
prvním místě – v souladu s rozhodnutím Ministerstva kultury ČR bude městu 
poskytnuta dotace ve výši 24,50 tis. Kč z programu Podpora výchovně vzdělávacích 
aktivit v muzejnictví, tematický okruh 1. Edukační aktivity v rámci stálých muzejních 
expozic ze sbírek evidovaných v Centrální evidenci sbírek muzejní povahy 
Ministerstva kultury (CES) na realizaci projektu Archeologie na talíři: Jídlo na prvním 
místě. Projekt bude realizovat příspěvková organizace města Kulturní služby města 
Moravská Třebová. 
 

 Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze SR – na projekt e-knihy – program VISK 3 – 
Ministerstvo kultury podpořilo dotací ve výši 29 tis. Kč z programu Veřejné informační 
služby knihoven 3 projekt Městské knihovny Ladislava z Boskovic v Moravské 
Třebové zaměřený na poskytování nové služby e-knihy. 
 

 Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze SR – Program regenerace městských 
památkových rezervací a zón – v letošním roce obdrželo město z Ministerstva kultury, 
Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových 
zón souhrnnou dotací ve výši 2.120 tis. Kč. 
 

 Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze SR – na projekt v rámci OPVVV – II. MŠ – 
v rámci nového programového období se naše školské subjekty zapojily do výzev 
v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání se svými projekty 
využívajícími zjednodušené vykazování nákladů (tzv. Šablony II). Administraci 
zastřešuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. V srpnu letošního roku jsme 
obdrželi 2. zálohu na realizaci projektu II. Mateřské školy ve výši 497,89 tis. Kč. 
Z pohledu rozpočtu se jedná o tzv. průtokovou dotaci, kterou obratem posíláme 
příspěvkové organizaci. 
 

 Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze SR – na řešení naléhavých potřeb pří 
zajišťování sociálních služeb – dotace z Ministerstva práce a sociálních služeb je 
určena na vyplacení mimořádných odměn souvisejících s Covid 19 v příspěvkové 
organizaci Sociální služby města Moravská Třebová. 
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 Neinvestiční transfery z OPZ - Podpora sociálního začleňování v Mor. Třebové – 
v červenci jsme obdrželi první zálohu dotace na realizaci projektu zaměřeného na 
sociální začleňování ve výši 1.359,78 tis. Kč. Projekt s délkou realizace 28 měsíců je 
zaměřen na 3 klíčové aktivity: 

- vybudování komunitní klubovny a následná komunitní práce 
- profesionální realizace komunitní sociální práce na obci  
- domovník, jakožto podpora v bydlení 

 

 Neinvestiční přijaté transfery od obcí – je navržena úprava rozpočtu v souladu 
s naplňováním položky. 
 

 Investiční transfery ze SFDI – je navržena úprava rozpočtu dle uzavřené smlouvy 
o poskytnutí dotace na realizaci projektu Chodník Olomoucká, - II. etapa, Moravská 
Třebová. V roce 2020 poskytne SFDI městu dotaci v maximální výši 2.461 tis. Kč. 
 

 Inv. transfery z MŽP – Pořízení techniky a kontejnerů pro SD v Moravské Třebové - 
projekt zaměřený na pořízení techniky a kontejnerů pro sběrový dvůr byl realizován 
v minulém roce, v letošním roce jsme obdrželi doplatek dotace ve výši 21,38 tis. Kč 
(dle realizovaných způsobilých výdajů). 
 
 

 
5. Běžné výdaje – třída 5 
 
Souhrnný upravený rozpočet běžných (neinvestičních) výdajů ve výši 222.500 tis. Kč byl 
k 30. 6. 2020 vyčerpán na 52,23 %, tj. čerpání ve výši 116.211,14 tis. Kč. 
 
Vyjádření k navrhovaným úpravám rozpočtu: 
 

 Veřejné osvětlení a energetika – elektrická energie – do rozpočtu se promítají jednak 
předpisy záloh a dále také vyúčtování spotřeby odběrných míst v průběhu roku. 
Rozpočet pro rok 2020 vyšel ze skutečnosti roku 2019, což ale vzhledem 
k meziročnímu nárůstu ceny o téměř 40 % neodpovídá skutečnosti letošního roku. 
Jen souhrn výše měsíčních záloh je u veřejného osvětlení vyšší než 115 tis. Kč a 
v závěru roku ještě proběhne vyúčtování některých odběrných míst, kde lze 
předpokládat nedoplatky. Navýšení rozpočtu o částku 500 tis. Kč vychází z odhadu 
nákladů do konce roku, který bude možné upřesnit až ve vazbě na průběžná 
vyúčtování. 
 

 Veřejné osvětlení a energetika – provoz a opravy FVE – rozpočet je navýšen ve 
vazbě na nutnou opravu svodiče u FVE na objektu MŠ Tyršova a na zajištění 
pravidelných revizí všech FVE (povinnost 1x za 4 roky). 
 

 Správa a údržba veřejné zeleně – rozpočet je navýšen o částku 50 tis. Kč určenou na 
zpracování PD zeleně na ulici Svitavské. Částka je částečně přesunuta z položky 
Implementace strategického plánu rozvoje města (30 tis. Kč). 
 

 Správa hřbitovů – rozpočet je navýšen ve vazbě na aktuální čerpání rozpočtu a 
předpokládané výdaje do konce letošního roku. V rámci této kapitoly rostou zejména 
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výdaje na údržbu zeleně a vzrostlých stromů v areálu hřbitova a v jeho blízkém okolí. 
Dále také roste rozsah realizovaných oprav (brána, hřbitovní zeď,…). 
 

 Úklidové služby – provoz veřejného WC – měsíční provozní náklady (bez energií a 
oprav) činí u WC na ČSAD cca 13 tis. Kč  a u WC na zámku cca 26 tis.Kč.  Rozpočet 
je navýšen zejména ve vazbě na mimořádné opravy WC na zámku (po útoku 
vandalů, …). Opravy realizované do 31.07. již přesáhly 91 tis. Kč. 
  

 Opravy a výměna kanalizace dle plánu obnovy,… -  část 240 tis. Kč souvisí 
s vydaným platebním výměrem na úhradu poplatku za vypouštění odpadních vod do 
vod povrchových ze zdroje znečišťování Odlehčení ČOV Moravská Třebová - odtok z 
dešťové zdrže pro rok 2019. Poplatek vyměřil Státní fond životního prostředí ČR jako 
správce poplatku dle zákona 254/2001 Sb., o vodách ve výši 234.832 Kč. 
 

 MŠ Jiráskova – OPVVV – Šablony II – příspěvková organizace se zapojila do výzvy 
v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání se svým projektem 
využívajícím zjednodušené vykazování nákladů (tzv. Šablony II). Druhá záloha na 
realizaci projektu činí 497,89 tis. Kč. 
 

 ZŠ Palackého – příspěvek na ostatní aktivity – základní škola nebude čerpat dotaci 
určenou na zahraniční výměnný pobyt ve výši 50 tis. Kč (výměnný pobyt se letos 
neuskuteční). 
 

 Dům dětí a mládeže – ostatní příspěvky – v letošním roce se neuskuteční plánovaná 
soutěž mažoretek, na kterou byla vyčleněna v rozpočtu města účelová dotace ve výši 
10.000 Kč. 
 

 Městská knihovna – rozpočet je navýšen o dotaci z Ministerstva kultury ve výši 
29 tis. Kč z programu Veřejné informační služby knihoven 3 na projekt zaměřený na 
poskytování nové služby e-knihy. 
 

 Kulturní služby města – součástí úpravy rozpočtu jsou 2 dotace z Ministerstva kultury: 
- 100 tis. Kč z programu Integrovaný systém ochrany movitého kulturního 

dědictví II v části D – Preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí, na 
1. etapu restaurování tapiserie Ifigenie u Taurů, 

- 24,50 tis. Kč z programu Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví, 
tematický okruh 1. Edukační aktivity v rámci stálých muzejních expozic ze 
sbírek evidovaných v Centrální evidenci sbírek muzejní povahy Ministerstva 
kultury (CES) na realizaci projektu Archeologie na talíři: Jídlo na prvním místě. 
 

 Správa atletického stadionu – schválný rozpočet vycházel z předpokladu omezení 
přítomnosti správce v areálu, provoz roku 2020 je zatím stejný jako v roce 2019 
(správce je v areálu přítomen i v dopoledních hodinách a o víkendech). Z toho důvodu 
je navrženo navýšení rozpočtu o částku 310 tis. Kč. 
 

 Lesní hospodářství – navržená úprava rozpočtu má vazbu na příspěvek z Ministerstva 
zemědělství na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku ve výši 
21,50 tis. Kč. 
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 Ostatní činnost k ochraně přírody a krajiny – vodní hospodářství – částka 2 tis. Kč je 
určena na pořízení vybavení pro nového člena povodňové komise. 
 

 Sociální služby – domov pro seniory vč. DZR, PS a odlehčovací služby – obdrželi 
jsme dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 3.342,09 tis. Kč na řešení 
naléhavých potřeb pří zajišťování sociálních služeb, která je určena na vyplacení 
mimořádných odměn souvisejících s Covid 19 v příspěvkové organizaci Sociální 
služby města Moravská Třebová. 
 

 Sociální služby – opravy a dovybavení objektu – část výdajů z nevyčerpané dotace 
poskytnuté v roce 2018 Pardubickým krajem na dovybavení a opravy objektů 
Sociálních služeb má investiční charakter. Částka 300 tis. Kč je proto přesunuta do 
investičních výdajů rozpočtu města, položky Dovybavení objektu Sociálních služeb. 
 

 Správa Hřebečských důlních stezek – navýšení rozpočtu o částku 320 tis. Kč má 
vazbu na velký rozsah potřebných oprav a údržby jednotlivých zastavení stezek (důl 
Josefka, vyhlídková věž,…).  
 

 Opravy a dovybavení objektů příspěvkových organizací – MŠ Piaristická, MŠ 
Jiráskova – rozpočet je navýšen o částku 45 tis. Kč, která je přesunuta z dotací 
v rámci grantového programu od Sboru dobrovolných hasičů Sušice (sbor se vzdal 
letošní dotace ve prospěch MŠ Piaristická - na pořízení herního prvku na zahradě 
budovy MŠ Sušice). Další úprava rozpočtu o částku 100 tis. Kč souvisí s opravami a 
dovybavením školek v letošním roce (bylo nutné provést měření azbestových složek 
ve vnitřním prostředí školky MŠ Tyršova pří rekonstrukci střechy, pořídit novou 
digestoř pro potřeby kuchyně a je plánováno zadláždění a odvod vlhkosti v objektu 
MŠ Sušice).  
 

 Opravy a dovybavení objektů příspěvkových organizací – ZŠ Čs. armády, ZŠ 
Palackého a ZŠ Kostelní nám. – v průběhu roku dochází ke zpřesnění částek na 
realizaci plánovaných oprav dle provedených zadávacích řízení. Navržená úprava 
rozpočtu o částku 340 tis. Kč souvisí zejména s vícepracemi při rekonstrukce 
elektroinstalace v budově ZŠ Čs. armády. 
 

 Opravy a dovybavení objektů příspěvkových organizací - ZŠ Palackého a Kostel. 
nám. - výzva 47 – část výdajů na realizaci projektu na zajištění bezbariérovosti a 
vybavení odborných učeben základních škol má neinvestiční charakter, je proto 
navržen přesun části rozpočtu ve výši 150 tis. Kč z položky investičních výdajů Výzva 
47 - ZŠ Palackého a ZŠ Kostelní nám. do provozních výdajů. 
 

 Opravy a dovybavení objektů příspěvkových organizací – opravy objektu DDM  - 
2. etapa rekonstrukce topení v letošních roce probíhat nebude. 
 

 Místní zastupitelské orgány – odměny členům zastupitelstva vč. zákonných odvodů – 
navýšení rozpočtu souvisí se změnou v uspořádání vedení města (zastupování, 
odchodné,…). 
 

 Činnost místní správy – platy zaměstnanců vč. zákonných odvodů – části 
zaměstnanců, zařazeným do městského úřadu, byly vyplaceny odměny za 
mimořádnou aktivitu nad rámec pracovních povinností v souvislosti s řešením situace 
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kolem pandemie Covid 19. Odměny byly hrazeny z rezervy na krizové řízení, je proto 
navržen přesun mezi dotčenými položkami (20 tis. Kč – platy, 10 tis. Kč zákonné 
odvody). Další úprava rozpočtu se týká přesunu mezi platy zaměstnanců a ostatními 
osobními výdaje souvisejícím s řešení personální situace na odboru finančním do 
konce roku 2020 (ukončení pracovního poměru vedoucí OF a předpoklad následné 
spolupráce v rámci uzavření dohody o pracovní činnosti). Je navržen přesun části 
uspořených prostředků na platy ve výši předpokládané odměny z dohody za měsíce 
září až prosinec 2020 (60 tis. Kč). 
 

 Činnost místní správy – věcná břemena, geometrické plány,… - zvýšený rozsah 
věcných břemen souvisí s projekty města realizovanými v minulých letech 
spolufinancovanými např. ze SDFI, z EU,… Je proto navrženo navýšení rozpočtové 
položky o 100 tis. Kč. 
 

 Činnost místní správy – ostatní provozní výdaje – částka 45 tis. Kč vynaložená na 
pořízení nové telefonní ústředny je přesunuta z provozních výdajů do investičních 
výdajů – položky Investice provoz - telef. ústředna (s ohledem na charakter 
realizovaného nákupu). 
 

 Činnost místní správy – krizové řízení – vyčleněná rozpočtová rezerva je částečně 
uvolněna na výdaje související s pořízením desinfekčních prostředků, ochranných 
rukavic, zvýšeným úklidem budov, pořízením a výrobou roušek, odměnami 
zaměstnanců,… 
 

 Volby do zastupitelstev krajů – rozpočet je upraven o přijatou dotaci ve výši 422 tis. 
Kč na úhradu výdajů spojených s organizací podzimních voleb do krajského 
zastupitelstva. 
 

 Ostatní činnost – ostatní neinvestiční dotace (grantový program) - SH – ČMS – Sboru 
dobrovolných hasičů Sušice byla v roce 2020 poskytnuta dotace ve výši 45 tis. Kč. 
Sbor dobrovolných hasičů se této dotace vzdal ve prospěch I. Mateřské školy (na 
pořízení herního prvku na zahradě budovy MŠ Sušice). Částka 45 tis. Kč je proto 
přesunuta z grantového programu do položky Opravy a dovybavení objektů 
příspěvkových organizací. 
 

 Ostatní činnost - daň z příjmů právnických osob za obec – navrhovaná úprava 
rozpočtu o částku 9.645 tis. Kč souvisí s úpravou rozpočtu u daňových příjmů ve 
stejné výši. 
 

 Ostatní činnost – členské popř. mim. příspěvky do sdružení popř. svazků obcí – 
město musí v letošním roce uhradit (nad rámec již poskytnutého členského příspěvku) 
Euroregionu Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis mimořádný 
členský příspěvek ve výši 4 Kč na 1 obyvatele. Proto je navrženo navýšení rozpočtu 
položky o 40 tis. Kč. 
 

 Opravy nouzového osvětlení muzea – rozpočtová úprava koresponduje s výsledkem 
zadávacího řízení na dodavatele rekonstrukce nouzového osvětlení. 
 

 Narovnání s Kongregací Sester Neposkvrněného Početí Panny Marie – v roce 2020 
jsme uzavřeli s kongregací dodatek k původně uzavřené dohodě, předmětem kterého 
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je rozvolnění původní splátky roku 2020 ve výši 2,5 mil. Kč do dvou splátek (1 mil. Kč 
v roce 2020, 1,5 mil. Kč v roce 2021). 
 

 Implementace strategického plánu města – rezerva vytvořená v rámci rozpočtu města 
zejména na zpracování projektových dokumentací rozvojových záměrů a 
rozsáhlejších oprav plánovaných v následujících letech je rozdělena mezi jednotlivé 
položky běžných a investičních výdajů takto: 

- správa a údržba zeleně – PD Svitavská  30 tis. Kč (část nákladů) 
- lokalita Jihozápad – studie, PD,…  1.380. tis. Kč 
- sanace svahu ulice Na Stráni   180 tis. Kč 
- kanalizace - PD - příprava akcí roku 2021 270 tis. Kč 
- komunikace - PD - příprava akcí roku 2021 200 tis. Kč 

 
Níže je uveden komentář k navrhovaným úpravám rozpočtu u položek Rozsáhlejších opravy 
majetku v městské památkové rezervaci: 
 

 Kulturní dědictví a MPR – rozpočet je upraven o přijatou dotaci na regeneraci objektů 
v městské památkové rezervaci ve výši 2.120 tis. Kč, úpravy u jednotlivých položek 
jsou následující: 
Objekty ve vlastnictví města: 

- dům TGM 34/25 – restaurování portálu 76 tis. Kč 
- dům TGM 34/25 – obnova fasády ze dvora 281 tis. Kč 
- dům Farní 26/1 – obnova vstupních schodů 20 tis. Kč 
- zámek – obnova oken knihovny 33 tis. Kč 
- dům TGM 37/19 – výměna vstupních dveří 10 tis. Kč 
- dům TGM 36/21 – výměna 2 ks vstupních dveří 23 tis. Kč 
- dům TGM 35/23 – výměna vstupních dveří 15 tis. Kč 
- dům Bránská 46/19 – celková obnova 900 tis. Kč 
- radnice TGM 32/29 – obnova oken 1. NP 57 tis. Kč 
- hradba Marxova – obnova 51 tis. Kč 
Celkem objekty ve vlastnictví města 1.466 tis. Kč 

 
 
Objekty soukromých vlastníků: 

- dům TGM 123/22 – obnova střechy 192 tis. Kč 
- dům Čs. armády 100/5 – obnova oken 46 tis. Kč 
- dům TGM 78/1 – obnova oken 46 tis. Kč 
- dům Čs. armády 96/13 – obnova fasády 195 tis. Kč 
- dům Čs. armády 96/13 – restaurování portálu 98 tis. Kč 
- dům TGM 120/16 – obnova oken 77 tis. Kč 
Celkem objekty soukromých vlastníků 654 tis. Kč 
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6. Investiční výdaje – třída 6 
 

Upravený rozpočet investičních výdajů ve výši 41.390 tis. Kč byl k 30. 6. 2020 čerpán 
částkou 8.268,07 tis. Kč, tj. na 19,98 %.  
 
 
K navrhovaným úpravám rozpočtu: 
 

 Pořízení změny ÚP – rozsah realizovaných prací v roce 2020 by neměl přesáhnout 
částku 300 tis. Kč. 
 

 Chodník ulice Olomoucká - II. etapa, MT – u investiční akce byl chybně nastaven již 
schválený rozpočet, který vycházel z předpokladu realizace části stavby v roce 2019. 
Celková cena vysoutěženého díla činila 6.866.290,81 Kč. Vícepráce a méněpráce 
díla jsou uvedeny v následujícím přehledu: 
 

- změna č. 1 (vícepráce 459.985,87 Kč, méněpráce 97.885,61 Kč) – záměna 
betonových palisád za záhonovou obrubu – skutečná poloha sítí podzemního 
vedení byla v přímé kolizi s polohou palisád a proto je nebylo možné osadit. 
Tím přišla část chodníku o statické zajištění vůči svahu a bylo nutné přikročit 
k jeho úpravě.  

- změna č. 2 (vícepráce 28.568,77 Kč, méněpráce 11.357,60 Kč) – úprava místa 
pro přecházení u vjezdu do Anenského údolí.  

- změna č. 3 (vícepráce 44.719,94 Kč) – změna povrchu chodníku v oblasti 
železničního přejezdu. 

- změna č. 4 (vícepráce 152.052,82 Kč, méněpráce 31.737,12 Kč) – změna 
uspořádání odstavného pásu. Je o změnu podélných stání na stání kolmá, 
čímž dojde k navýšení kapacity parkovacích ploch. 

Dále jsou součástí akce i realizace chodníkové části železničního přejezdu 
zajišťovaná externím dodavatelem v hodnotě 226.009,34 Kč, asfaltování silniční části 
železničního přejezdu za 254.891,34 Kč a náklady na technický a autorský dozor 
v souhrnné výši 114.800 Kč. Celkové očekávané náklady akce tedy činí 
8.006.338,56 Kč. V rámci navržené úpravy rozpočtu je vytvořena určitá rezerva na 
nepředpokládané možné vícepráce.  
 

 Olomoucká - dešťová a splašková kanalizace II. etapa – akce byla ukončena, 
k dofakturaci chybí pouze část uličních kanalizačních vpustí s jejich napojením na 
novou kanalizaci. Část původně naceněných prací nebyla realizována (asfaltování 
v rozsahu, ve kterém se akce překrývá s vybudováním chodníku na ulici Olomoucká). 
Je navržena úprava rozpočtu dle aktuálně vyčíslených celkových nákladů (snížení 
rozpočtu o 550 tis. Kč). 
 

 Rekonstrukce topného systému radnice - zadní trakt – úpravy rozpočtu vychází 
z vysoutěžené ceny za realizaci 1. etapy akce. 
 

 Lokalita Jihozápad - studie a přípravné práce, PD – v letošním roce předpokládáme i 
zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí, schválený rozpočet akce činil 
220 tis. Kč, navržená rozpočtová úprava ve výši 1.380 tis. Kč je přesunuta z položky 
běžných výdajů Implementace strategického plánu rozvoje města. 
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 Výzva 47 - ZŠ Palackého a ZŠ Kostelní nám. – část upraveného rozpočtu ve výši 
150 tis. Kč je přesunuta do běžných výdajů – položky Opravy a dovybavení objektů 
příspěvkových organizací - ZŠ Palackého a Kostel. nám. - výzva 47, protože některé 
výdaje projektu mají neinvestiční charakter. Dále je rozpočtová položka snížena zatím 
o částku 1,9 mil. Kč. Vzhledem k tomu, že ještě nebylo dokončeno zadávací řízení na 
dodavatele stavebních prací, není reálná realizace projektu do konce roku v původně 
předpokládaném rozsahu. 
 

 Investice provoz - telef. ústředna – výdaje související s pořízením telefonní ústředny 
pro potřeby městského úřadu přesáhly částku 40 tis. Kč, tento výdaj je tedy vč. 
rozpočtu přesunut z běžných provozních výdajů do investičních výdajů. 
 

 Kanalizace Lanškrounská – v roce 2020 jsme hradili náklady na zpracování PD na 
proplachovací šachtu ve výši 12 tis. Kč. 
 

 Dovybavení objektu Sociálních služeb – část výdajů ve výši cca 300 tis. Kč hrazených 
z dotace Pardubického kraje poskytnuté městu v roce 2018 má investiční charakter 
(zvedák do vany a elektrický kotel pro stravovací provoz). 
 

 Sanace svahu ulice Na Stráni – v letošním roce bude zpracována technická část PD 
pro akci. V roce 2021 předpokládáme podání žádosti o dotace na sanaci svahu (jeho 
zpevnění), jehož aktuální stav by mohl ohrozit rodinné domy a jejich obyvatele.  
 

 Kanalizace - PD - příprava akcí roku 2021 – položka zahrnuje náklady na zpracování 
PD pro rekonstrukci kanalizací ulic Svitavská a Sluneční. Rozpočet ve výši 1.380 tis. 
Kč je přesunuta z položky běžných výdajů Implementace strategického plánu rozvoje 
města. 
 

 Komunikace - PD - příprava akcí roku 2021 – položka zahrnuje náklady na zpracování 
PD pro úpravu parkování na Olomoucké a Svitavské ulici. Rozpočet ve výši 200 tis. 
Kč je přesunut z položky běžných výdajů Implementace strategického plánu rozvoje 
města. 
 
 

II. Celková rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů a financování 
 
Z rekapitulace rozpočtových příjmů, výdajů a financování k 30. 6. 2020 plyne: 
 

 upravený rozpočet celkových rozpočtových příjmů ve výši 248.600 tis. Kč byl k 30. 6. 
2020 naplněn na 57,92 %, tj. částkou ve výši 143.995,27 tis. Kč, upravený rozpočet 
celkových rozpočtových výdajů ve výši 263.890 tis. Kč byl vyčerpán částkou ve výši 
124.479,29 tis. Kč, tj. na 47,17 %, 

 

 součástí položek financování je na straně příjmů zapojení zůstatku finanční 
prostředků na účtech města a na straně výdajů sem patří splátky úvěrů a půjček a 
položka Operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů, která je 
využívána od 1. 1. 2012 pro účtování faktur v režimu přenesené daňové povinnosti,  

 

 zůstatky finančních prostředků na jednotlivých bankovních účtech a fondech města 
k 30. 6. 2020 zachycuje následující tabulka: 
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k 01.01.2020 k 30.06.2020

základní běžný účet 783 654,18 Kč 279 984,04 Kč

příjmový účet 29 183 422,91 Kč 28 526 448,17 Kč

účty u ČNB 5 354 297,22 Kč 862 197,53 Kč

výdajový účet vč. projektových účtů 17 350 157,24 Kč 37 188 263,21 Kč

fond rozvoje bydlení 152 155,03 Kč 152 231,96 Kč

sociální fond 160 122,66 Kč 363 755,59 Kč

sbírkový účet 94 262,58 Kč 95 752,96 Kč

Rozpočtové prostředky CELKEM 53 078 071,82 Kč 67 468 633,46 Kč

depozitní účet 5 900 609,78 Kč 0,00 Kč

účet jistin 0,00 Kč 0,00 Kč

Mimorozpočtové prostředky CELKEM 5 900 609,78 Kč 0,00 Kč  
 

K navrhovaným úpravám rozpočtu: 

 součástí návrhu je u položky financování - změna stavu prostředků na bankovních 
účtech (zapojení zůstatku finančních prostředků na běžných účtech a účelových 
fondech) snížení zapojení finančního prostředků na účtech města do hospodaření 
města v letošním roce o 2 mil. Kč. 

 


