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Komentář k rozboru hospodaření k 30.09.2020 
a k návrhu rozpočtových úprav 

 
I. Běžné a kapitálové rozpočtové příjmy 
 
Upravený rozpočet běžných rozpočtových příjmů ve výši 261.428 tis. Kč byl k 30.09.2020 
naplněn částkou 224.919,58 tis. Kč na 86,04 %.  
 
Upravený rozpočet kapitálových rozpočtových příjmů ve výši 7.572 tis. Kč byl k 30.09.2020 
naplněn částkou 6.349,81 tis. Kč na 83,86 %. 
 
V další části komentáře k běžným a kapitálových rozpočtovým příjmům je uveden komentář 
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 
 
Upravený rozpočet daňových příjmů ve výši 129.690 tis. Kč (bez daně z příjmu právnických 
osob placené obcí) byl k 30.09.2020 naplněn na 104.339,76  tis. Kč, tedy na 80,45 %. 
Podrobné naplňování jednotlivých druhů daní k 30.09.2020 je uvedeno na stranách 6 - 9 
tabulkové části rozboru hospodaření. Meziroční pokles daňových výnosů oproti stejnému 
období minulého roku (leden – září) činí cca 8 % (9.315,56 tis. Kč). Měsíční meziroční růst 
byl poprvé v letošním roce zaznamenán v měsíci srpnu (174,80 tis. Kč) a pak také v měsíci 
září (2.164,80 tis. Kč). Nejvýnosnějšími měsíci z pohledu daňových příjmů bývají tradičně 
letní měsíce (v červnu letošního roku činily daňové příjmy 13.836,63 tis. Kč v červenci pak 
13.738,04 tis. Kč).  Na základě stávajícího vývoje daňových příjmů lze předpokládat, že 
upravený rozpočet daňových příjmů by mohl být v letošním roce naplněn. Vývoj daňových 
příjmů je ale letos velmi obtížně odhadnutelný, vzhledem k realizaci opakovaných opatření 
k zamezení šíření nákazy COVID 19 s významnými dopady na ekonomiku. 
 
 
 
Správní, místní a ostatní poplatky  
 
Upravený rozpočet správních a místních poplatků ve výši 12.065 tis. Kč byl k 30.09.2020 
naplněn na 94,26 %, tj. ve výši 11.372,06 tis. Kč. Naplňování jednotlivých správních poplatků 
je uvedeno v tabulce č. 1.  
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Tab. č. 1 – Správní poplatky (v Kč) 
 

SPRÁVNÍ POPLATKY
Skutečnost

2019
Rozpočet 2020

Skutečnost

k 30.09.2020

Odbor výstavby a územního plánování 571 850,00 600 000,00 487 450,00

Odbor vnitřních věcí 930 055,00 600 000,00 348 018,00

Obecní živnostenský úřad 183 655,00 150 000,00 114 885,00

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

Odbor dopravy 2 907 000,00 2 750 000,00 2 204 215,00

Odbor životního prostředí 100 370,00 150 000,00 102 875,00

Správní poplatky celkem (mimo VHP) 4 695 030,00 4 250 000,00 3 258 703,00

Odbor maj. města a kom. hosp. VHP 14 500,00 0,00 13 000,00

Správní poplatky celkem 4 709 530,00 4 250 000,00 3 271 703,00  
 
 
K navrhovaným rozpočtovým úpravám: 
 

 Poplatek za provoz systému shromažďování, třídění,…a odstraňování kom. odpadů – 
je navržena úprava rozpočtu v souladu s naplňováním položky. 
 

 Daň z hazardních her – i u této položky je navržena úprava rozpočtu v souladu s jejím 
naplňováním.  
 
 

 
2. Ostatní (nedaňové) příjmy – třída 2 
 
Celkový upravený rozpočet ostatních (nedaňových) příjmů ve výši 30.520 tis. Kč byl 
k 30.09.2020 naplněn na 82,92 %, tj. ve výši 25.307,02 tis. Kč. Největší podíl na ostatních 
nedaňových příjmech města mají zejména příjmy z pronájmu majetku (18.406,12 tis. Kč 
z celkové výše plnění nedaňových příjmů k 30.09.2020).  
 
V tabulce č. 3 je uveden podrobnější přehled položky ostatní nedaňové příjmy jinde 
nespecifikované. 
 
Tab. č. 3 – Ostatní nedaňové příjmy jinde nespecifikované 
 

Ostatní nedaňové příjmy j.n.

(tzv.nahodilé příjmy)

Skutečnost

k 30.09.2020 (v Kč)

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

Vratka soudního poplatku 12 887,00

Prodej kovového šrotu 6 825,00

Ostatní příjmy 11 357,65

CELKEM 451 421,65  
 

 
K navrhovaným rozpočtovým úpravám: 
 

 Ostatní příjmy z pronájmu majetku (reklamní plocha,…)  – hrobová místa – již k 30.09. 
převyšují příjmy schválený rozpočet, je proto navržena úprava rozpočtu. 
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 Příjmy z poskytování služeb – aquapark – s ohledem na ukončení plavecké sezóny 
a vývoj příjmů z provozu (na účet města bylo k 30. 9. 2020 odvedeno cca 800 tis. Kč, 
což je o 200 tis. Kč vyšší plnění, než je upravený rozpočet pro rok 2020), je navrženo 
navýšení rozpočtu o tuto částku. 
 
 

 Přijaté sankční platby – životní prostředí a odbor dopravy – navržený rozpočet pro rok 
2020 se u obou odborů podařilo naplnit již k 30.09., je proto navrženo navýšení 
rozpočtu v součtu o 60 tis. Kč. 
 

 Příjmy z věcných břemen – příjmy vychází ze smluv uzavíraných v průběhu roku, 
plnění je vyšší než upravený rozpočet, je proto navrženo navýšení rozpočtu o částku 
80 tis. Kč. 
 

 Příjmy z prodeje dřeva – výše příjmů v letošním roce nedosáhne schváleného 
rozpočtu, je proto navržena úprava dle očekávaného naplňování položky. 
 

 Přijaté pojistné náhrady – od pojišťovny jsme obdrželi pojistné plnění za poškozené 
služební vozidlo (10 tis. Kč) a za poškozenou sochu Krista v Boršově před kulturním 
domem (150 tis. Kč). Obě částky jsou zároveň součástí navržených úprav rozpočtu 
v běžných výdajích. 
 

 ZŠ Palackého - potravinová pomoc - vratka nevyčerpané dotace – základní škola se 
zapojila, prostřednictvím Pardubického kraje, do Operačního programu potravinové a 
materiální pomoci v gesci Ministerstva práce a soc. věcí. Dotační titul byl určen na 
potravinovou pomoc dětem v sociální nouzi (dotace na obědy). Nevyužitou část 
dotace ve výši 811,18 tis. Kč byla škola povinna vrátit prostřednictvím rozpočtu 
zřizovatele. Proto je vratka dotace zároveň součásti příjmové i výdajové části 
rozpočtu města.  
 

 MŠ Jiráskova - realizace krizových opatření v nouzovém stavu – mateřská škola byla 
na jaře v nouzovém stavu subjektem, který zajišťoval péči o děti zdravotníků a 
příslušníků záchranných sborů. Rada Pardubického kraje schválila v této souvislosti 
náhradu mimořádných nákladů, které příspěvkové organizaci vznikly ve výši 
37,37 tis. Kč. 
 

 Smluvní pokuta - soudní smír – město, v rámci soudního sporu s firmou                     
M - SILNICE,   a.s., uzavřelo dohodu o soudním smíru, ze které vyplynula firmě 
povinnost uhradit městu částku 322,16 tis. Kč do 14 dnů od výkonu právní moci 
rozhodnutí. Částka byla připsána na účet města dne 18.08.2020. 
 

 Perníková popelnice – odměna za umístění v soutěži - ve 13. ročníku soutěže O 
perníkovou popelnici, kterou každoročně vyhlašuje autorizovaná obalová společnost 
EKO-KOM, a. s. společně s Pardubickým krajem, obsadila Moravská Třebová 1. 
místo v kategorii obcí nad 2 000 obyvatel. Pořadí určuje množství vytříděného odpadu 
na jednoho obyvatele za rok 2019. Za umístění v soutěži jsme získali finanční bonus 
ve výši 80 tis. Kč, který bude použit na nákup a doplnění popelnic a kontejnerů do 
sběrných hnízd. 
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 MAS Moravskotřebovska a Jevíčska o.p.s. - příspěvek z projektu Malý LEADER – 
město uzavřelo smlouvu o účelovém příspěvku s MAS z Programu obnovy venkova 
na pořízení 2 party stanů pro potřeby I. Mateřské školy ve výši 25,32 tis. Kč 
(spoluúčast města na pořízení stanů činí 24,18 tis. Kč). 
 
 
 
 

 
3. Kapitálové příjmy – třída 3 

 
Upravený rozpočet kapitálových příjmů ve výši 5.002 tis. Kč byl k 30.09.2020 naplněn na 
102,50 %, tj. do rozpočtu města bylo přijato celkem 5.126,97 tis. Kč. 
 
K navrhovaným rozpočtovým úpravám: 
 

 Příjmy z prodeje pozemků a ostatních nemovitostí a jejich částí – úprava rozpočtu 
vychází z aktuálního plnění položky.   
 

 
 

4. Přijaté dotace (investiční a neinvestiční transfery) -  třída 4 
 
Celkový upravený rozpočet neinvestičních transferů (dotací) ve výši 79.508 tis. Kč byl 
k 30.09.2020 naplněn na 93,39 %, tj. celkem byly přijaty dotace ve výši 74.255,96 tis. Kč. 
Podrobný přehled již přijatých dotací i dotací, které bude město teprve přijímat je uveden na 
stranách č. 4 a 5 tabulkové části rozboru hospodaření. 
 
Celkový upravený rozpočet investičních transferů ve výši 2.570 tis. Kč byl k 30.09.2020 
naplněn na 47,58 %, do rozpočtu města byla přijaty investiční dotace v souhrnné výši 
1.222,84 tis. Kč. 
 
V tab. č. 2 je uveden přehled zaplacených neinvestičních přijatých transferů od obcí za 
výkon přenesené působnosti. 
 
Tab. č. 2 –  Transfery od obcí za výkon přenesené působnosti  
 

Transfery od obcí
Skutečnost k 

30.06.2020 (v Kč)

Linhartice 3 000,00

Staré Město 6 000,00

Rychnov na Moravě 1 500,00

Třebařov 4 500,00

Kunčina 3 000,00

Městečko Trnávka 1 500,00

Za výkon přenesené působnosti celkem 19 500,00  
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K navrhovaným rozpočtovým úpravám: 
 

 Neinvestiční transfery ze všeobecné pokladní správy SR – na výkon SPOD -  v létě 
obdrželo město rozhodnutí o poskytnutí 2. splátky dotace na výkon agendy sociálně 
právní ochrany dětí v roce 2020. Z rozhodnutí vyplývá, že celková dotace je o 
533,50 tis. Kč vyšší než schválený rozpočet. Poskytnutí dotace přesto neodpovídá 
podané žádosti ze začátku letošního roku. 
 

 Neinvestiční transfery ze všeobecné pokladní správy SR – na výkon SPOD -  
doplatek nákladů 2019 – v srpnu jsme na účet města obdrželi doplatek nákladů na 
výkon činnosti SPOD z roku 2019 ve výši 190,76 tis. Kč. 
 

 Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze SR – na projekt v rámci OPVVV – I. MŠ a ZŠ 
Palackého -  naše školské subjekty se zapojují do výzev v rámci Operačního 
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání se svými projekty využívajícími zjednodušené 
vykazování nákladů (tzv. Šablony). Administraci zastřešuje Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy. V září letošního roku jsme obdrželi další 2 zálohy na realizaci 
projektů I. Mateřské školy (454,55 tis. Kč) a Základní školy Palackého (1.171,98 tis. 
Kč). Z pohledu rozpočtu se jedná o tzv. průtokové dotace, které obratem posíláme 
příspěvkovým organizacím. 
 

 Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze SR – na řešení naléhavých potřeb při 
zabezpečení provozu sociálních služeb – Ministerstvo práce a sociálních věcí 
poskytlo dotace ve výši 176 v tis. Kč příspěvkové organizaci Sociální služby města 
Moravská Třebová na kompenzaci vícenákladů, výpadku zdrojů a kompenzační 
platby pro zaměstnance sociální služeb v souvislosti s epidemií COVID 19 určenou na 
provoz odlehčovací služby (14 tis. Kč) a domova pro seniory (162 tis. Kč). 
 

 Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze SR - na mimořádné finanční ohodnocení 
zdravotnických pracovníků v soc. službách (MZ) – Ministerstvo zdravotnictví poskytlo 
dotaci, v rámci mimořádného dotačního řízení v Dotačním programu na podporu 
mimořádného finančního ohodnocení zdravotnických pracovníků v sociálních 
službách v souvislosti s epidemií COVID 19, příspěvkové organizaci Sociální služby 
města Moravská Třebová v souhrnné výši 559,15 tis. Kč. 
 

 Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze SR - na mimořádné ohodnocení soc. 
pracovníků mimo SPOD v souvislosti s epidemií COVID 19 – Ministerstvo práce 
a sociálních věcí vypsalo mimořádné dotační řízení na podporu mimořádného 
finančního ohodnocení sociálních pracovníků na městských úřadech za práci ve 
ztíženém pracovním prostředí. Celková dotace pro pracovníky mimo agendu SPOD 
činí 81,67 tis. Kč. 
 

 Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze SR  - Projekt Na hranici na hraně – na 
základě podání 1. žádosti o platbu jsme obdrželi první část dotace na realizaci 
projektu na vybudování singletracku a pumptracku. Dotace je rozdělena na 2 části – 
část poskytnutá Českou republikou (11,46 tis. Kč) a část poskytnutá EU (194,87 tis. 
Kč – viz níže v textu). 
 

 Neinvestiční přijaté transfery od krajů – na požární techniku a věcné prostředky 
požární ochrany jednotek SDH – dotace z programu Podpora jednotek SDH obcí 
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Pardubického kraje na pořízení požární techniky a věcných prostředků požární 
ochrany na období 2017 – 2020 ve výši 13,80 tis. Kč je určena na pořízení 
zásahových oděvů, obuvi a hasičského trhacího háku.  
 

 Neinvestiční přijaté transfery od krajů  - Potravinová pomoc dětem v soc. nouzi v PK II 
(ZŠ Palackého) – základní škola se zapojila do projektu zaměřeného na zabezpečení 
školního stravování dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí i ve školním roce 
2020/2021. Celková dotace poskytnutá škole činí 510,22 tis. Kč. 
 

 Neinvestiční převody z národních fondů  - projekt Na hranici na hraně – jak je 
uvedeno výše v textu, na základě podání 1. žádosti o platbu jsme obdrželi první část 
dotace na realizaci projektu na vybudování singletracku a pumptracku, která se dělí 
část poskytnutou z ČR (11,46 tis. Kč) a část poskytnutou z EU – národního fondu 
(194,87 tis. Kč). 
 

 

II. Běžné a investiční (kapitálové) rozpočtové výdaje 
 

5. Běžné výdaje – třída 5 
 
Souhrnný upravený rozpočet běžných (neinvestičních) výdajů ve výši 238.800 tis. Kč byl 
k 30. 9. 2020 vyčerpán na 72,04 %, tj. čerpání ve výši 172.030,03 tis. Kč. 
 
Vyjádření k navrhovaným úpravám rozpočtu: 
 

 Technické služby – veřejné osvětlení a energetika – běžná údržba a opravy – 
rozpočet je navýšen o částku 180 tis. Kč. Jde o náklady spojené ze záměrem 
doplnění vánočního osvětlení na zámek a také na dalších místech ve městě.  
 

 Technické služby – veřejné osvětlení a energetika – provoz a opravy FVE – je třeba 
provést opravu elektroniky FVE umístěné na střeše ZŠ Palackého, její seřízení a 
nové nastavení. Náklady na opravu jsou předběžně vyčísleny na 30 tis. Kč. 
 

 Technické služby – odpadové hospodářství – doplnění kontejnerů – rozpočet je 
navýšen o odměnu ve výši 80 tis. Kč za umístění města ve 13. ročníku soutěže 
O perníkovou popelnici, kterou každoročně vyhlašuje autorizovaná obalová 
společnost EKO-KOM, a. s. společně s Pardubickým krajem. Částka bude použita na 
nákup a doplnění popelnic a kontejnerů do sběrných hnízd. 
 

 Technické služby – správa a údržba zeleně – navýšení rozpočtu o částku 70 tis. Kč 
souvisí ze změnou části realizace chodníku na ulici Olomoucké, kde bylo nutné 
nahradit původně plánované betonové palisády za vybudování svahu, který je nutné 
ozelenit. Ozelenění svahu po dokončení chodníku zajistí Technické služby Moravská 
Třebová s.r.o. 
 

 Technické služby – úklidové služby –veřejné prostranství – rozpočet je navýšen ve 
vazbě na související výdaje spojené s výkupem pozemků v areálu Komenského 
(přesun plotu).  
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 MŠ Piaristická – mateřská škola uspěla se žádosti o dotaci ze Státního fondu 
životního prostředí ČR na realizaci projektu Úpravy části zahrady MŠ Piaristická v 
přírodním stylu. Vlastní realizace projektu bude směřována zejména do roku 2021, 
v letošním roce se předpokládají náklady na přípravné práce (uhradí MŠ z vlastního 
provozního rozpočtu) a také náklady na zpracování žádosti o dotaci externím 
subjektem (22 tis. Kč).  Příjemcem dotace je mateřská škola, proto je o částku 
22 tis. Kč navýšen přímo provozní rozpočet příspěvkové organizace. 

 

 MŠ Piaristická - party stany – projekt Malý LEADER – projekt získal podporu 
z Programu obnovy venkova prostřednictvím finančního příspěvku od MAS 
Moravskotřebovska a Jevíčska o.p.s ve výši 25,32 tis. Kč, spolupodíl města na nákup 
2 party stanů pro MŠ Piaristickou a MŠ Boršov činí  24,18 tis. Kč. Nákup party stanů 
je plánován na přelom roku, je tedy možné, že výdaj přejde do roku 2021. 
 

 MŠ Piaristická – OPVVV – Šablony - příspěvková organizace se zapojila (stejně jako 
ostatní školské subjekty) do výzvy v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a 
vzdělávání se svým projektem využívajícím zjednodušené vykazování nákladů (tzv. 
Šablony). V září jsme obdrželi zálohu na realizaci projektu ve výši 454,55 tis. Kč, 
která byla obratem zaslána na účet organizace. 
 

 MŠ Jiráskova - realizace krizových opatření v nouzovém stavu – rozpočet je navýšen 
o náhradu mimořádných nákladů, které příspěvkové organizaci vznikly na jaře 
v nouzovém stavu, kdy školka zajišťovala péči o děti zdravotníků a příslušníků 
záchranných sborů. Náhradu ve výši 37,37 tis. Kč poskytl příspěvkové organizaci 
Pardubický kraj. 
 

 ZŠ Palackého – OPVVV – Šablony -  i základní škola se zapojila (stejně jako ostatní 
školské subjekty) do výzvy v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 
se svým projektem využívajícím zjednodušené vykazování nákladů (tzv. Šablony). 
V září jsme obdrželi zálohu na realizaci projektu ve výši 1.171,98 tis. Kč, která byla 
obratem zaslána na účet školy. 
 

 ZŠ, ul. Palackého - Potravinová pomoc dětem v soc. nouzi v PK II – rozpočet je 
upraven o dotaci na realizaci projektu zaměřeného na zabezpečení školního 
stravování dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí ve školním roce 2020/2021. 
Celková dotace poskytnutá škole činí 510,22 tis. Kč. 
 

 Základní umělecká škola – v objektu zámku došlo k havárii vodovodní přípojky na WC 
v horním patře u koncertního sálu, která zapříčinila vytopení spodních prostor učebny 
dramatického oboru. Havárii jsme nahlásili jako pojistnou událost z pojištění města. 
Město dále, ve spolupráci s Technickými službami Moravská Třebová s.r.o., zajistilo 
odstranění příčiny havárie a zahájení vysoušení stropní klenby.  Poškozena byla i 
parketová podlaha v učebně. Vysoušení je, s ohledem na výšku klenby, zdlouhavý 
proces, který probíhá na etapy. Do rozpočtu města je zahrnuta částka 80 tis. Kč, která 
představuje hrubý odhad nákladů na odstranění následků havárie. 
 

 Sociální služby – rozpočet příspěvkové organizace je navýšen o následující dotace: 
- dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 176 v tis. Kč na kompenzaci 
vícenákladů, výpadku zdrojů a kompenzační platby pro zaměstnance sociální služeb 
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v souvislosti s epidemií COVID 19 určená na provoz odlehčovací služby (14 tis. Kč) a 
domova pro seniory (162 tis. Kč). 
- dotace z Ministerstva zdravotnictví na podporu mimořádného finančního ohodnocení 
zdravotnických pracovníků v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID 19 
v souhrnné výši 559,15 tis. Kč. 
 

 Bezpečnost a veřejný pořádek – MěP – DPP – dosah PCO – úprava rozpočtu vychází 
z odhadu potřeby finanční prostředků na dohody o provedení práce do konce roku. 
V období leden - srpen bylo odpracováno 1080 hodin, do konce je předpoklad 
odpracování dalších 612 hodin.   
 

 Požární ochrana – rozpočet je upraven o dotaci ve výši 13,80 tis. Kč, která je určena 
na pořízení zásahových oděvů, obuvi a hasičského trhacího háku pro jednotky SDH. 
 

 Opravy a dovybavení objektů příspěvkových organizací – obě úpravy rozpočtu (MŠ 
Piaristická, Jiráskova - opravy a dovybavení objektů i ZŠ Palackého a Kostel. nám. - 
výzva 47) jsou pouze přesunem mezi běžnými a investičními výdaji s ohledem na 
realizované nákupy a práce. 
 

 Objekt bývalé Miltry – zabezpečení,… - s nákupem objektu jsou spojené i výdaje 
související s jeho zabezpečením, provozem,… (zabezpečovací zařízení, srážková 
voda,…). 
 

 Volby do zastupitelstev krajů – rozpočet výdajů na volby je navýšen vzhledem 
k odhadu celkových nákladů spojených s konáním voleb. Poskytnutá dotace tradičně 
nepokrývá celkové náklady v daném roce, bude předmětem finančního vypořádání za 
rok 2020 a rozdíl mezi skutečnými náklady a poskytnutou dotací bude městu 
doplacen v roce 2021. 
 

 Činnost místní správy – platy zaměstnanců, sociální a zdravotní pojištění – dotace 
z Ministerstva práce a sociálních věcí na podporu mimořádného finančního 
ohodnocení sociálních pracovníků (bez pracovníků SPOD) na městských úřadech za 
práci ve ztíženém pracovním prostředí v nouzovém stavu v souhrnné výši 
81,67 tis. Kč je rozdělena mezi platy zaměstnanců (61,04 tis. Kč) a zákonné odvody 
(20,63 tis. Kč). Další úpravou rozpočtu v oblasti platů je přesun částky 25 tis. Kč do 
položky Náhrady mezd v době nemoci. 
 

 Činnost místní správy – konzultační, poradenské a právní služby – rozpočet je 
navýšen s ohledem na očekávané a již realizované výdaje související se soudními 
spory města (spor s generálním dodavatele projektu Dopravní terminál a spor 
s generálním dodavatelem projektu Rekonstrukce bazénu ZŠ Palackého). 
 

 Činnost místní správy – ostatní provozní výdaje vč. SPOD – úprava rozpočtu má 
následující strukturu: 

- 10 tis. Kč – oprava služebního vozidla (vazba na přijaté pojistné plnění 
z nahlášené pojistné události), 

- 30 tis. Kč – doplatek zůstatku kupní ceny služebního vozidla pořízeného pro 
potřeby OSPOD na leasing (součástí schváleného rozpočtu byly chybně jen 
měsíční leasingové splátky).  
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- 40 tis. Kč – výdaje na výrobu a osazení zábradlí v budově radnice (původně 
přesunuto do investičních výdajů) 

 

 Činnost místní správy – krizové řízení – vyčleněná rozpočtová rezerva je dále 
uvolňována na výdaje související s pořízením desinfekčních prostředků, ochranných 
rukavic, zvýšeným úklidem budov, nákupem ochranných prostředků,… 
 

 Ostatní činnost - ZŠ Palackého - potravinová pomoc - vratka nevyčerpané dotace - 
základní škola se zapojila, prostřednictvím Pardubického kraje, do Operačního 
programu potravinové a materiální pomoci v gesci Ministerstva práce a soc. věcí. 
Dotační titul byl určen na potravinovou pomoc dětem v sociální nouzi (dotace na 
obědy). Nevyužitou část dotace ve výši 811,18 tis. Kč byla škola povinna vrátit 
prostřednictvím rozpočtu zřizovatele. Proto je vratka dotace zároveň součásti 
příjmové i výdajové části rozpočtu města.  

 

 Údržba zámku – ze strany správce společných prostor zámku nejsou v letošním roce 
plánovány další rozsáhlejší opravy, je proto navrženo snížení rozpočtu o 100 tis. Kč. 
 

 Oprava budovy muzea – nouzové osvětlení – celkový rozpočet vychází z ceny PD (25 
tis. Kč), ceny za realizaci prací dle zadávacího řízení (465 tis. Kč) a z výdajů na 
výměnu dalších 3 nouzových světel a výměny žárovek na střídavý proud i u 
stávajících světel s nouzovým režimem (40 tis. Kč), které PD neobsahovala. 
 

 Restaurování Morového sloupu – částka 20 tis. Kč představuje náklad na zpracování 
statického posudku sloupu, další výdaje se již v letošním roce nepředpokládají. 
 

 Dotace a příspěvky z dotace na opravy domů v MPR soukr. vlastníkům – původně 
vyčleněná částka 400 tis. Kč na podporu oprav domů v MPR soukromými vlastníky 
byla v rámci schvalování rozpočtu odhadnuta, potřeba v letošním roce není tak 
vysoká, je proto navrženo snížení rozpočtu o 200 tis. Kč. 
 

 TGM 34/25 – obnova omítek ze dvora, obnova dřevěné verandy – při realizace akce 
byly provedeny práce na fasádě ve větším rozsahu, než byl původní předpoklad 
(osekání omítek nad soklovou část, vyrovnání zdiva plentováním,…), dále byl také 
zřízen okapový chodník,… Z toho plyne navýšení rozpočtu o 35 tis. Kč. 
 

 Muzeum – obnova oken – v místnostech se sbírkovými předměty byla běžná skla 
nahrazena bezpečnostními skly, což navýšilo rozpočet o 60 tis. Kč. 
 

 Obnova sochy Krista  - Boršov – obnova byla realizována z důvodu poškození sochy 
před kulturním domem v Boršově při dopravní nehodě, od pojišťovny jsme obdrželi 
pojistné plnění ve výši 150 tis. Kč.  
 

 Narovnání s Kongregací Sester Neposkvrněného Početí Panny Marie – s ohledem na 
vytvořený prostor v rámci navržených rozpočtových úprav je do úprav rozpočtu (v 
souladu s doporučením vedení města) opakovaně zahrnut doplatek smluvního 
závazku města plynoucí z narovnání s Kongregací Sester neposkvrněného Početí 
Panny Marie (1,5 mil. Kč). Uzavřený dodatek umožňuje městu doplatit částku 
kdykoliv, nejpozději přístí rok. 
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6. Investiční výdaje – třída 6 
 

Upravený rozpočet investičních výdajů ve výši 43.490 tis. Kč byl k 30.09.2020 čerpán 
částkou 23.390,07 tis. Kč, tj. na 53,78 %. 
 
K navrhovaným úpravám rozpočtu: 
 

 Pořízení změny ÚP – navýšení rozpočtu o částku 20 tis. Kč vychází z nabídky 
dodavatele na zpracování změny č. 5 územního plánu a z aktuálního čerpání této 
investiční položky.  
 

 Chodník ulice Olomoucká - II. etapa, MT – 120 tis. Kč je určeno na vybudování 
přístupového chodníku ke kontejnerovému stání v lokalitě u odbočky z ulice 
Olomoucká na ulici Horní.  
 

 Rekonstrukce topného systému radnice - zadní trakt – celkové náklady rekonstrukce 
topného systému činily 725 tis. Kč, žádost o dotaci zpracovala Regionální rozvojová 
agentura Pardubického kraje za 55 tis. Kč. Je proto navrženo navýšení rozpočtu o 
120 tis. Kč. 
 

 Radnice - vstup do sklepa – akce zahrnuje výdaje na vybudování vstupu, zřízení 
schodů včetně betonových základů, osazení zárubně pro dveře, výrobu dveří, pantů a 
kování, zábradlí a jeho instalaci a také náklady na napojení dešťové vody na 
kanalizaci a na vybudování nové přípojky vody pro zadní trakt. Celkové náklady akce 
dosáhly 250 tis. Kč. 
 

 Radnice - osazení zábradlí – výdaje na výrobu a osazení zábradlí byly, v rámci 
rozboru hospodaření města k 31.03., přesunuty z provozních výdajů do investiční 
výdajů. Konečná výše nákladů ale nepřekročila hranici 40 tis. Kč, proto se nejedná o 
investiční výdaj a částka 40 tis. Kč je opět převedena zpět do provozních nákladů 
městského úřadu. 
 

 Výzva 47 - ZŠ Palackého a ZŠ Kostelní nám. – část výdajů projektu má neinvestiční 
charakter, částka 50 tis. Kč je proto pouze přesunuta do běžných výdajů, položky ZŠ 
Palackého a Kostel. nám. - výzva 47. 
 

 Sanace svahu ulice Na Stáni – do konce roku se ještě předpokládá (kromě již 
realizovaných výdajů) zpracování žádosti o dotaci na zpevnění svahu, proto je 
navrženo navýšení rozpočtu o částku 80 tis. Kč. 
 

 MŠ Jiráskova konvektomat – nákup konvektomatu je investičním výdajem, částka 
210 tis. Kč je proto přesunuta z běžných výdajů, položky MŠ Piaristická, Jiráskova - 
opravy a dovybavení objektů,…  
 

 Oplocení Lučních lázní – nový plot byl vybudován kolem Lučních lázní, podél areálu 
Sociálních služeb. 
 

 Parkovací automat – záměrem je nahrazení parkovacího automatu na vjezdu do 
náměstí za parkovací automat umožňující platbu kartou. 
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III. Celková rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů a financování 
 
Z rekapitulace rozpočtových příjmů, výdajů a financování k 30.09.2020 plyne: 
 

 upravený rozpočet celkových rozpočtových příjmů ve výši 269.000 tis. Kč byl 
k 30.09.2020 naplněn na 85,87 %, tj. částkou ve výši 231.269,39 tis. Kč, upravený 
rozpočet celkových rozpočtových výdajů ve výši 282.290 tis. Kč byl vyčerpán částkou 
ve výši 195.420,10 tis. Kč, tj. na 69,23 % 

 

 součástí položek financování je na straně příjmů zapojení zůstatku finanční 
prostředků na účtech 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 30.09.2020 zachycuje následující tabulka: 

 

k 01.01.2020 k 30.06.2020

základní běžný účet 783 654,18 Kč 1 070 190,04 Kč

příjmový účet 29 183 422,91 Kč 35 591 883,92 Kč

účty u ČNB 5 354 297,22 Kč 6 964 083,21 Kč

výdajový účet vč. projektových účtů 17 350 157,24 Kč 37 416 742,76 Kč

fond rozvoje bydlení 152 155,03 Kč 152 270,87 Kč

sociální fond 160 122,66 Kč 518 034,57 Kč

sbírkový účet 94 262,58 Kč 95 777,44 Kč

Rozpočtové prostředky CELKEM 53 078 071,82 Kč 81 808 982,81 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  
 
 

 


