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Komentář k rozpočtu města na rok 2021 
(částky, u kterých není uvedeno „v tis. Kč“ jsou uvedeny v Kč) 

 
Struktura tabulkové části rozpočtu města vychází z rozboru hospodaření města 

k 31.12.2020 a obsahuje všechny položky schváleného a upraveného rozpočtu roku 2020. 
U položek, které se v roce 2021 nebudou opakovat, popř. budou až předmětem 
následných úprav rozpočtu města (např. dotace) je v návrhu rozpočtu na rok 2021 
uvedena hodnota 0 Kč. 
 

I. Běžné a kapitálové rozpočtové příjmy 
 

1. Daňové příjmy (příjmy z daní, správní, místní a ostatní poplatky) - třída 1 
 
Příjmy z daní 

 
Pro sestavení návrhu rozpočtu příjmů z daní na rok 2021 jsou rozhodující údaje 

uvedené na straně 6 tabulkové části rozpočtu, kde je uvedena skutečnost plnění 
k 31.12.2020, upravený rozpočet města v roce 2020 a také předpokládané příjmy podle 
predikce Ministerstva financí zpracované na základě makroekonomické predikce ze září 
2020.   

 
Když srovnáme upravené rozpočty jednotlivých sdílených daní a jejich skutečnost  

k 31.12.2020, lze konstatovat, že odhadnutý celkový výnos z daní upravovaný v průběhu 
roku s ohledem na aktuální ekonomickou situaci byl podhodnocen, a to zejména u daně 
z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a DPH, přesto byly celkové výnosy z daní 
(výlučných i sdílených) v roce 2020 o 11,3 mil. Kč nižší než v roce 2019 (meziroční pokles 
o 7,21 %).  

 
Pokles daňových výnosu v roce 2020 byl kompenzován poskytnutím neúčelového 

příspěvku ve výši 1.250 Kč na obyvatele města, jehož cílem bylo vykompenzovat zejména 
pokles inkasa daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, ke kterému došlo 
v souvislosti s výplatou kompenzačního bonusu podnikatelům. Celková výše příspěvku 
činila 12.435 tis. Kč a byl tak vykompenzován celý meziroční pokles daňových příjmů 
města. 

 
V roce 2020 se zastavil trend růstu rozpočtových příjmů a ekonomika se propadla do 

recese. Přesto, že určité náznaky utlumení hospodářského růstu byly již delší dobu, přijatá 
protiepidemická opatření způsobila významný propad nejenom české, ale i světové 
ekonomiky. Meziroční propad HDP je v ČR odhadován na cca 7 %, což je nejhorší 
výsledek od vzniku samostatné České republiky. 

 
Pro rok 2021 došlo k novelizaci zákona 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, která 

navyšuje RUD pro obce z 23,59 % podílu sdílených daní na nových 25,84 %. Zároveň ale 
také došlo ke zrušení superhrubé mzdy a zvýšení daňové slevy na poplatníka z 24 840 Kč 
na 27 840 Kč, což se negativně projeví v daňových příjmech státu, krajů i obcí. 

 
V návrhu rozpočtu na rok 2021 se v plném rozsahu neodráží (stejně jako v předchozích 

letech) předpokládané příjmy z daní, které jsou pro rok 2021 očekávány na základě 
predikce Ministerstva financí ČR. Historie ukázala, že odhady v rámci státního rozpočtu v 
letech 2010-2015 a také v období 2018-2020 byly výrazně nadhodnoceny ve srovnání 
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s dosaženou skutečností. V letech 2016 a 2017 se podařilo dosáhnout vyšších příjmů, než 
byla očekávaná skutečnost v rámci státního rozpočtu.  

 
Vzhledem k aktuální nejasné situaci si město nechalo zpracovat predikci daňových 

příjmů také od Ing. Luďka Tesaře (Cityfinance), ekonoma, který se dlouhodobě 
specializuje na veřejné finance. Data jsou doplněna do tabulky na straně 6 návrhu 
rozpočtu města na rok 2021. Tato predikce odhaduje sdílené daňové příjmy města v roce 
2021 na 128.340 tis. Kč, predikce MF ČR na 133.950 tis. Kč. 

 
V tabulkové části rozpočtu města je pro rok 2021 u daňových výnosů navržen celkový 

očekávaný výnos 131,5 mil. Kč Jde současně o snížení daňových výnosů o 9,15 % oproti 
roku 2020. 

 
Daňové výnosy za období leden – únor 2021 meziročně vzrostly o 237 tis. Kč. 

 
S přihlédnutím ke všem výše uvedeným skutečnostem a nejasnému budoucími vývoji 

české ekonomiky navrhujeme rozpočet sdílených daní pro rok 2021 v celkové výši 
123.700 tis. Kč.  

 
U výlučných daňových příjmů vychází návrh rozpočtu pro rok 2021 zhruba z rozpočtu 

roku 2020 (s určitou drobnou rezervou). 
 
 

 Správní, místní a ostatní poplatky  
 
Návrh rozpočtu příjmů z poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů byl sestaven za pomoci údajů 
z minulého období s přihlédnutím ke změně systému výpočtu poplatku a ze změny výše 
odměny za 1 eko bod. Pro rok 2021 je stanovena maximální sazba poplatku na 680 Kč 
(meziroční pokles o 20 Kč). Slevy generované poplatníkům zapojeným do Motivačního a 
evidenčního systému pro odpadové hospodářství, který byl zaveden v roce 2017 postupně 
klesají (hodnoty odměny za 1 eko bod klesá pro rok 2021 na 1 Kč). Tyto skutečnosti 
ovlivní celkový výnos ze správního poplatku. 

 
Nejvýznamnějšími položkami správních poplatků byly v roce 2020 správní poplatky 

vybrané odborem dopravy a odborem výstavby a územního plánování. Výnosy 
ze správních poplatků byly v roce 2020 ovlivněny protiepidemickými opatřeními a s tím 
souvisejícím omezením otevírací doby městského úřadu. 

 
Problematiku hazardních her upravuje jednak obecně závazná vyhláška města 

č. 5/2017, o regulaci provozování hazardních her. Dále je tato oblast (od roku 2017) 
upravena zákonem 186/2016 Sb., o hazardních hrách a zákonem č. 187/2016 Sb., o dani 
z hazardních her, který mění rozpočtové určení odvodu z hazardních her. 
 
V roce 2021 budou součástí rozpočtu města souhrnné odvody daně z hazardních her, 
které obsahují:   

1) část celostátního hrubého výnosu daně z hazardních her ve výši dílčí daně 
z technických her (odvod 65 % dílčí daně z technických her), 

2) 30 % z celostátního hrubého výnosu daně z hazardních her s výjimkou 
celostátního hrubého výnosu uvedeného v bodě 1). 
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Výnos z hazardních her od roku 2018 významně ovlivňuje také novela zákona 
č. 187/2016 Sb. Podle zákona mohou být automaty nově provozovány jen v povolených 
hernách či kasinech, kde je více než patnáct přístrojů s licencí.   

 
V Moravské Třebové se v roce 2020 stabilizoval počet automatů na 32 kusech. 

K 30.09.2021 končí povolení pro 16 ks automatů, rozpočet vychází z předpokladu, že 
nebude požádáno o prodloužení povolení. Očekávaný výnos z hazardních her je tedy pro 
rok 2021 odhadnut na 3,5 mil. Kč. 

 
V následující tabulce je uveden podrobný rozbor příjmů ze správních poplatků od roku 

2017 do roku 2020.  
 

SPRÁVNÍ POPLATKY
Skutečnost 

2017

Skutečnost 

2018

Skutečnost 

2019

Skutečnost 

2020

Odbor výstavby a územního plánování 1 082 500,00 683 200,00 571 850,00 611 450,00

Odbor vnitřních věcí 1 007 027,74 977 255,00 930 055,00 455 425,00

Obecný živnostenský úřad 137 465,00 151 815,00 183 655,00 138 685,00

Odbor majetku města a kom. hosp. 960,00 1 740,00 2 100,00 1 650,00

Odbor dopravy 2 502 740,00 3 079 235,00 2 907 000,00 2 977 865,00

Odbor životního prostředí 111 960,00 155 295,00 100 370,00 120 550,00

Správní poplatky celkem (mimo VHP) 4 842 652,74 5 048 540,00 4 695 030,00 4 305 625,00

Odbor maj. města a kom. hosp. VHP 4 000,00 10 500,00 14 500,00 13 000,00

Správní poplatky celkem 4 846 652,74 5 059 040,00 4 709 530,00 4 318 625,00  
    

Nejvýznamnější skupinou správních poplatků jsou i nadále poplatky odboru 
dopravy. Vybrané správní poplatky vyplývající z dopravních agend tvořily v roce 2020 cca 
70 % celkového objemu vybraných správních poplatků. Výnosy z těchto správních 
poplatků meziročně vzrostly. Příjmy ze správních poplatků odboru dopravy ovlivňují počty 
registrovaných popř. přepisovaných vozidel, počty vyměněných řidičských průkazů,… 
Nejvýznamnější meziroční propad byl zaznamenán u správních poplatků odboru vnitřních 
věcí z důvodu omezení provozu úřadu ve vazbě na nouzový stav. Poklesly zejména 
poplatky za vydávání a obměnu cestovních dokladu (meziročně o 2/3) a poplatky vybírané 
v rámci CzechPOINTu (výpisy z katastru nemovitosti, z rejstříku trestů,…). 
 

Meziročně dále klesla také výše správních poplatků obecního živnostenského 
úřadu, ostatní výnosy ze správních poplatků, i přes určitá omezení v činnosti úřadu, v roce 
2020 meziročně vzrostly.  

 
   S ohledem na tyto skutečnosti je navržen rozpočet správních poplatků v souhrnné výši 
4.150 tis. Kč, jehož podrobné členění je uvedeno v následující tabulce.  

 

SPRÁVNÍ POPLATKY
Rozpočet 

2020

Skutečnost 

2020

Návrh

rozpočtu 

2021

Odbor výstavby a územního plánování 600 000 611 450 600 000

Odbor vnitřních věcí 600 000 455 425 500 000

Obecní živnostenský úřad 150 000 138 685 130 000

Odbor majetku města a komunál. hosp. 0 1 650 0

Odbor dopravy 2 750 000 2 977 865 2 800 000

Odbor životního prostředí 150 000 120 550 120 000

CELKEM 4 250 000 4 305 625 4 150 000  
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   V další tabulce je uveden rámcový rozbor jednotlivých místních poplatků v období 
2017– 2020 (v tis. Kč) včetně návrhu rozpočtu na rok 2021. 
 

Místní poplatky
SK

 2017

SK

 2018

SK

 2019

SK

 2020

R

 2021

Poplatek ze psů 246,18 227,66 265,00 230,84 220,00

Poplatek za užívání veřejného prostranství 263,02 263,91 259,46 245,22 240,00

Místní poplatky (mimo místní poplatek za VHP) 509,20 491,57 524,46 476,06 460,00

Poplatek za komunální odpad 4 825,49 4 720,72 4 260,19 4 967,21 4 500,00

Místní poplatky celkem 5 334,69 5 212,29 4 784,65 5 443,27 4 960,00  
 
Vysvětlivky: 
SK skutečnost 
R návrh rozpočtu 

 
Uvedené místní poplatky (ze psů, užívání veřejného prostranství) tvoří pouze malou 

část všech poplatků inkasovaných do rozpočtu města. Poplatek za komunální odpad roste, 
popř. klesá se změnou ceny poplatku a systému sběru (v návaznosti na vývoj nákladů 
na sběr a likvidaci komunálního odpadu). Ostatní místní poplatky nejsou vázány na růst 
běžných výdajů.  
 

Dále je uveden přehled naplňování ostatních poplatků (v tis. Kč) od roku 2017, včetně 
návrhu předpokladu jejich plnění v roce 2021.  

 

Ostatní poplatky (v tis. Kč)
SK

2017

SK

2018

SK

2019 

SK

2020

R

2021

Odvody za odnětí půdy ze ZPF popř. pozemků s funkcí 

lesa
15,00 30,86 66,22 51,14 28,00

Daň z hazardních her 6 535,78 4 294,59 3 615,16 4 094,67 3 500,00

Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti žadatelů o 

řidičské oprávnění
456,80 411,90 413,90 331,70 300,00

Ostatní poplatky 7 007,58 4 737,35 4 095,28 4 477,51 3 828,00

 
Na závěr tohoto dílčího rozboru uvádíme přehled správních, místních a ostatních 

poplatků, které byly součástí rozpočtových příjmů v období 2017–2020 včetně návrhu 
rozpočtu těchto poplatků na rok 2021. 
 

Druh poplatku (v tis. Kč) 2017 2018 2019 2020 R 2021

Správní poplatky 4 846,65 5 059,04 4 709,53 4 305,63 4 150,00

Místní poplatky 5 334,65 5 212,29 4 784,65 5 443,27 4 960,00

Ostatní poplatky 7 007,58 4 737,35 4 095,28 4 477,51 3 828,00

Poplatky celkem 17 188,88 15 008,68 13 589,46 14 226,41 12 938,00

Místní poplatek za komunální odpad -4 825,49 -4 720,72 -4 260,19 -4 967,21 -4 500,00

Poplatky celkem 12 363,39 10 287,96 9 329,27 9 259,20 8 438,00

 
Z údajů v poslední tabulce je zřejmý pokles výnosů u správních poplatků (což je dáno 

zejména poklesem správních poplatků odboru vnitřních věcí) a dále je zjevný pokles u 
místních i ostatních poplatků zejména z důvodu změny ve výši poplatku za sběr a svoz 
komunálního odpadu a i u ostatních poplatků zejména z důvodu nižšího výnosu z odvodu 
poměrné části celostátního výnosu daně z hazardních her (s ohledem na očekávaný vývoj 
počtu povolených přístrojů na území města v roce 2021).  
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Poplatek za komunální odpad je pro potřeby meziročního srovnání odečten, protože 
jeho změna je ovlivňována změnou výše nákladů na likvidaci komunálního odpadu 
a změnou v systému sběru a svozu odpadů.  

 
 
2. Ostatní (nedaňové) příjmy – třída 2 

 
Návrhy rozpočtů jednotlivých položek ostatních nedaňových příjmů vychází 

ze skutečnosti dosažené v předcházejícím období. Z hlediska objemu finančních 
prostředků jsou nejvýznamnější příjmy z pronájmu majetku. Všechny tyto příjmy 
korespondují se smluvními vztahy, které je upravují.  

 
Do příjmů z vlastní činnosti je opět zahrnut i příjem z provozu aquaparku, který je určen 

na krytí provozních nákladů (provoz aquaparku je zahrnut do oblasti Sport a volný čas – 
Správa sportovišť, správu areálu zajišťují Technické služby Moravská Třebová, s.r.o.). 
Navržený rozpočet představuje odhad, který vychází z vývoje výnosů v předchozích letech 
(je vytvořena určitá rezerva vzhledem k nejasné situaci s provozem sportovišť a 
volnočasových areálů).  

 
Od roku 2013 jsou součástí příjmů z vlastní činnosti i výnosy z provozu 

4 fotovoltaických elektráren instalovaných na objektech města. Rozpočet je navržen nižší, 
než byla skutečnost roku 2020.  

 
Významné položky ostatních nedaňových příjmů tvoří: 
 

 příjmy z pronájmu majetku Technické služby Moravská Třebová, s.r.o. – do 
příjmů jsou zahrnuty příjmy z pronájmu pozemků a nemovitostí společně s příjmy 
z nájmu, které souvisí s pronájmem vybudované východní tribuny zimního 
stadionu a také jejího vnitřního vybavení.  
 

 příjmy z pronájmu majetku – odvádění a čištění odpadních vod – VHOS, a.s., – 
příjmy z nájmu souvisí jednak s cenou stočného v roce 2021, dále jsou ale také 
ovlivněny modelem vývoje nájemného ve vazbě na realizovaný projekt 
odkanalizování místních částí a modernizace ČOV. Příjmy z pronájmu 
infrastrukturního majetku v roce 2021 výrazně klesají (o téměř 3,5 mil. Kč). Došlo 
k úpravě celkového množství fakturované spotřeby dle současných hodnot na 
690.000 m3 oproti 705.000 m3 v roce 2020. Toto snížení má za následek další 
dopady do nájemného v rámci vyrovnávací platby. 

 
Dále jsou součástí nedaňových příjmů i další položky - příjmy z věcných břemen, příjmy 

z prodeje dřeva, příspěvky od společnosti EKO-KOM za separovaný odpad,...  
 
 

3. Kapitálové příjmy – třída 3 
 

V návrhu rozpočtu města na rok 2021 je počítáno i s příjmy z prodeje majetku města 
(pozemky, byty a ostatní nemovitosti). 
 

Celkové předpokládané výnosy z prodeje majetku v roce 2021 činí 7.500 tis. Kč 
(očekáváme příjmy z prodeje stavebních pozemků pro bydlení, prodeje pozemku 
v průmyslové zóně, realizaci prodeje části bytů v bytovém domě na ulici Nádražní,…). 
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Z vývoje příjmů z prodeje majetku je patrné, že v posledních letech mírně rostou příjmy 
z prodeje pozemků (zejména ve vazbě na prodej pozemků pro výstavbu rodinných domů), 
ostatní prodeje spíše klesají. V roce 2020 byly nejvýznamnějšími položkami příjmy 
z prodeje bytů v bytovém domě na ulici Nádražní a z prodeje stavebních pozemků 
určených pro bydlení v lokalitě Strážnického.  

 
 
4. Přijaté dotace (investiční a neinvestiční transfery) -  třída 4 

 
V návrhu rozpočtu je počítáno jak s běžnými, tak i s investičními transfery (dotacemi). 

Příjem dalších účelových investičních a neinvestičních transferů (zejména dotace 
z programu regenerace městské památkové rezervace, dotace na výkon sociální práce 
mimo agendu SPOD, dotace na volby,…) bude předmětem případných úprav rozpočtu 
v průběhu roku.  

 
Součástí dotace ze státního rozpočtu ze souhrnného dotačního vztahu ve výši 

24.994,80 tis. Kč je již od roku 2013 jen dotace na výkon státní správy. 
 
Pro rok 2021 došlo celorepublikově k nárůstu tohoto příspěvku o 4,28 % (s výjimkou 

matriční působnosti), neznamená to ale, že by byl u všech obcí meziroční nárůst 
příspěvku právě v této výši.  Navýšení závisí na celé řadě parametrů, jako je změna počtu 
obyvatel, rozdíly ve výkonových platbách nebo zavedení nových výkonově placených 
agend. 

 
Meziroční růst příspěvku na výkon státní správy pro naše město činí 622 tis. Kč 

(2,55 %). 
 
Nově pro rok 2021 dochází k zavedení výkonové platby u části agendy živnostenských 

úřadů. Za každé živnostenské avízo tj. změnu a doplnění údajů ze základních registrů a 
určených informačních systémů zpracované v období od 01.01. do 31.12.2019 se bude 
vyplácet částka 338 Kč. 

 
Další novinkou je bonifikační platba 35 Kč za aktivaci elektronického čipu na vydaném 

občanském průkazu, který svým uživatelům přináší výhody při komunikaci se státní 
správou. 

 
Nadále zůstávají v roce 2021 stávající výkonové platby, ale došlo k navýšení částek 

z důvodu změny metodiky pro určování nákladů na výkon státní správy. Obce ORP obdrží 
139 Kč za 1 žádost o vydání řidičského průkazu, na který není vázán správní poplatek, po 
několika letech se také navyšuje platba za veřejného opatrovníka o 1.500 Kč, tedy na 
30.500 Kč. 

 
Celkový příspěvek pro město je součtem příspěvků vykonávaných působností (základní 

působnost, působnost matričního úřadu, stavebního úřadu, pověřeného obecního úřadu a 
působnost obce s rozšířenou působností – 22.991 tis. Kč) a dále je jeho součástí  
příspěvek na vydávání občanských průkazů (328,26 tis. Kč), na opatrovnictví (335,50 tis. 
Kč), na agendu územního plánování (795,56 tis. Kč) a na vydávání řidičských průkazů 
(116,90 tis. Kč). Nově je součástí příspěvku v roce 2021 i příspěvek na výkon agendy 
živnostenských úřadů (427,57 tis. Kč). Příspěvek je zaokrouhlován na celé stokoruny 
nahoru. 
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Do výše příspěvku se promítá celkový počet obyvatel obce, počet obyvatel správního 
obvodu a také poměr správního obvodu ke správnímu centru.  V celkovém objemu 
příspěvku je také zohledněna změna počtu obyvatel u jednotlivých správních obvodů 
kategorií obcí dle bilance obyvatel ČR k 01.01.2020.  

 
Další skupinou dotací v roce 2021 jsou dotace ze státního rozpočtu. V návrhu rozpočtu 

města na rok 2021 je součástí této skupiny dotací (transferů) pouze následující položka: 
 

 transfer (dotace) na výkon činnosti v oblasti sociálně právní ochrany dětí – 
dotace je poskytována v souladu se zákonem o sociálně právní ochraně dětí 
formou 2 splátek na základě žádosti, kterou město podalo začátkem roku 2021. 
Do rozpočtu města je v roce 2021 zahrnuta dotace ve výši 3 mil. Kč. 

 
Ostatní dotace ze státního rozpočtu budou předmětem až následných rozpočtových 

úprav po obdržení rozhodnutí o jejich poskytnutí (na projekty v rámci regenerace městské 
památkové rezervace, na realizaci projektů příspěvkových organizací v rámci OPVVV,…). 

 
Součástí návrhu rozpočtu města na rok 2021 v položce Neinvestiční přijaté transfery od 

krajů je dotace na poskytování sociální služeb (domov pro seniory, domov se zvláštním 
režimem, pečovatelská služba a odlehčovací služba). Jde o dotaci poskytnutou z rozpočtu 
Pardubického kraje v rámci dotačního řízení na poskytování účelových dotací na podporu 
sociálních služeb poskytovaných podle zákona č. 108/2016 Sb., určenou pro příspěvkovou 
organizaci města Sociální služby města Moravská Třebová, která činí v roce 2021 na 
všechny poskytované služby celkem 32.566 tis. Kč. 

 
Kromě dotace ze státního rozpočtu a z kraje počítáno i s dotacemi od obcí. Konkrétně 

jde zejména o dotace za výkon přenesené působnosti (cca 20 tis. Kč).  
 
Do rozpočtu města jsou také každoročně zahrnuty (v rámci neinvestičních dotací) 

převody z hospodářské činnosti města určené na úhradu investičních výdajů popř. 
rozsáhlejších oprav v rámci bytového fondu města. 

 
Součástí rozpočtu města na rok 2021 jsou i investiční dotace na následující projekty: 

 

− Na hranici na hraně – v rámci projektu podpořeného z programu Interreg V-A Česká 
republika - Polsko, který město realizuje spolu s polským partnerem a obcí Dolní 
Morava budou v letošním roce realizovány singletracky a pumptrack. Největší část 
dotace bude městu proplacena, na základě realizovaných výdajů, až v roce 2022. 

 

- ZŠ Palackého a ZŠ Kostelní nám. - výzva 47 – projekty podpořené z IROP, výzvy 47 
– Infrastruktura základních škol, zaměřené na rekonstrukce odborných učeben a 
zajištění bezbariérovosti objektů 2 základních škol ve městě by měly být dokončeny 
v letošním roce. Dotace vážící se k těmto projektům by měly být městu poskytnuty 
také ještě letos. 
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Běžné a investiční (kapitálové) rozpočtové výdaje 
 
5. Běžné výdaje – třída 5 

 
Ve sloupci požadavek rozpočtu na rok 2021 je uveden požadavek na čerpání rozpočtu 

v roce 2021, který byl předložen ze strany správců rozpočtových prostředků. Ve sloupci 
změna rozpočtu je uvedena procentuální změna návrhu rozpočtu vztažená k upravenému 
rozpočtu roku 2020.  

 
U běžných výdajů je v tabulkové části rozpočtu města od roku 2020 zvolena upravená 

struktura jednotlivých skupin výdajů ve vazbě na požadavek vedení města. 
 
Správa a údržba komunikací, správa vodoteče 
 
Náplní navrhovaného rozpočtu jsou zejména tyto aktivity: 

 

 zimní údržba místních komunikací (1.900 tis. Kč) 
 
V rámci zimní údržby komunikací město financuje zejména následující služby: 
- pohotovost zaměstnanců, 
- vedení deníku zimní údržby, kontrolní objížďky, 
- posyp komunikací dle operačního plánu (plánu zimní údržby), ruční úklid 

chodníků, posyp komunikací, posypový materiál, 
- drobné zásahy dle aktuálních požadavků. 

 
Dále město hradí konkrétní zásahy při zmírňování následků povětrnostních podmínek 

na sjízdnost a schůdnost komunikací dle plánu zimní údržby v dohodnutých sazbách. 
Skutečné náklady jsou závislé zejména na intenzitě sněžení v zimním období.  

 
 

 monitoring a opravy mostů, správa vodoteče 
 

Rozpočet této kapitoly na rok 2021 v celkové výši 300 tis. Kč zahrnuje náklady 
na monitoring mostů a jejich případné statické posouzení, doplnění ochranných prvků, 
opravy mostů dle priorit plynoucích z revizních zpráv a náklady na správu vodoteče v ulici 
Údolní. 

 

 údržba, opravy a obnova komunikaci vč. parkování  
 
Rozpočet je nastaven na souhrnnou částku 6.300 tis. Kč. Součástí návrhu rozpočtu pro 

rok 2021 jsou opravy vybraných chodníků, opravy komunikací (asfaltování a další běžné 
nespecifikované opravy), opravy a doplnění dopravního značení včetně retardérů a 
zrcadel, údržba parkovacích automatů,…  

 

 hospodaření se srážkovými vodami (výzva 144) - příprava, PD, …  
 
Rozpočet ve výši 370 tis. Kč zahrnuje náklady na přípravné práce spojené se 

zapojením města do dotační výzvy 144 OPŽP- Hospodaření se srážkovými vodami 
(Dešťovka). Jedná se převážně o úpravu zpevněných ploch – chodníků (změna 
stávajících povrchů za zasakovací) a dále o vybudování nových parkovacích ploch. Do 
projektu byly zahrnuty chodníky v Sušicích - p.p.č. 2509/6 a 2509/17 (kolem bytovek), ul. 
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9.května - p.p.č.663 (jedna strana od ul. Karla Čapka až po ul. Sluneční), ul. Zahradnická - 
p.p.č.1178/58 (jedna strana od ul. Sluneční po vjezd k bytovkám), ul. Sluneční - 
p.p.č.1176/1 (jedna strana od ul. Zahradnická po ul. Bezručova kolem bytovek), chodník z 
ul. Jiráskova - p.p.č.495 (okolo Miltry ke gymnáziu) a plochy chodníků a nových 
parkovacích stání na ul. Svitavská - p.p.č.1457/1 (před BD č.p.1189). Dotace by měla být 
poskytnuta ve výši 85 % celkových nákladů na opravu a ve výši 30 % celkových nákladů 
na vytvoření nových ploch. Náklady na opravu chodníků jsou předběžně vyčísleny na 
6 mil. Kč, na vybudování nových ploch pak na 660 tis. Kč. Předběžně tedy vychází 
spoluúčast města na 1,4 mil. Kč. Realizace projektů by měla proběhnout (ve vazbě na 
rozhodnutí o poskytnutí dotace) v roce 2022.  Součástí rozpočtu města v roce 2021 jsou 
jen náklady na zpracování PD, žádosti o dotaci a zadávacího řízení na dodavatele 
realizačních prací. 

 
 
  Energetika a veřejné osvětlení 

 
Oblast zahrnuje veřejné osvětlení, provoz a opravy FVE, energetické poradenství a 

projekty řešené metodou EPC. 
 
Veřejné osvětlení 
Součástí rozpočtu údržby a správy veřejného osvětlení jsou výdaje na spotřebovanou 

elektrickou energii, u kterých je náklad roku 2021 odhadnut podle dílčí skutečnosti roku 
2020 s ohledem na změny cen elektrické energie v roce 2021. Vzhledem na zálohování 
jednotlivých odběrných míst je však obtížné odhadnout vývoj skutečných nákladů s vyšší 
přesností. 

Dále jsou součástí rozpočtu města také výdaje na běžnou údržbu a opravy světelných 
bodů, které zahrnují zejména práci elektrikářů a plošiny, nátěry sloupů, doplnění a opravy 
vánoční výzdoby, dílčí opravy kabelových sítí, obnovu patic a svorkovnic, materiál na 
opravy, popř. výměnu sloupů, opravy poruch, výměny rozvaděčů,… (1.510 tis. Kč). 

Poslední částí rozpočtu veřejného osvětlení jsou provozní výdaje související s jeho 
modernizací v roce 2012. Jedná se o jednak o úhradu nákladů za energetický 
management zajišťovaný dodavatelem zakázky (110 tis. Kč) a dále také o úroky 
z dodavatelského úvěru (340 tis. Kč), které jsou zahrnuty do souhrnné položky běžných 
výdajů Splátky úroků z úvěrů a půjček. 

Tyto výdaje spolu s výdaji na splátku dodavatelského úvěru ve výši cca 
1.410 tis. Kč/1 rok, které jsou součástí investičních výdajů rozpočtu města, budou nedílnou 
součástí rozpočtu města až do konce roku 2023 (s ohledem na podmínky uzavřené 
smlouvy). 

 
Provoz a opravy FVE 
Město v roce 2012 pořídilo 4 ks fotovoltaických elektráren na své objekty, které užívají 

příspěvkové organizace města. Provozní rozpočet v roce 2021 zahrnuje výdaje na úhradu 
odborného garanta elektráren, který zároveň zajišťuje správu zařízení, sledování poruch, 
výdaje na opravy elektráren,… Dále jsou také do rozpočtu zahrnuty výdaje na úhradu 
záloh na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů a náklady na posouzení 
vhodnosti a určení celkové instalované kapacity FVE na vybraných objektech v majetku 
města (ve vazbě na záměr osazení dalších FVE na objektech města se spoluúčastí 
státního rozpočtu). 
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Energetické poradenství + metoda EPC v objektech příspěvkových organizací 
Součástí návrhu rozpočtu na rok 2021 jsou předpokládané výdaje na energetický 

management projektu EPC zaměřeného na realizaci úsporných opatření v objektech 
příspěvkových organizací města (úhrady nákladů realizovaných opatření prostřednictvím 
budoucích generovaných úspor) a také očekávaná odměna za vygenerovanou nadúsporu 
v roce 2020 v rámci realizace tohoto projektu (každoročně cca 1 mil. Kč). 

 
Odpadové hospodářství 
 
Do oblasti je zahrnut sběr a svoz komunálního odpadu a provoz kompostárny. 
 
Sběr a svoz komunálního a separovaného odpadu 
Návrh rozpočtu nevychází z kalkulace poplatku za provoz systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města 
Moravská Třebová pro rok 2020. Ta vychází z nákladů předchozích let. Proběhlo dílčí 
navýšení celkových očekávaných nákladů (o 1 mil. Kč ve vazbě na zohlednění situace 
v oblasti sběru a svozu komunálních odpadů v roce 2021). Maximální výši poplatku 
potvrdilo zastupitelstvo města na svém zasedání dne 14.12.2020. Náklady související 
s odpadovým hospodářstvím jsou částečně financovány z poplatku za komunální odpad. 
Celkové předpokládané náklady pro rok 2021 činí 9.780.000 Kč. Schválená výše poplatku 
za komunální odpad pro rok 2021 činí 680 Kč na 1 poplatníka. Při celkovém počtu 10.237 
poplatníků by příjmy z úhrady maximální výše poplatku za komunální odpad pokryly 
náklady ve výši 6.961.160 Kč (bez zohlednění slev v systému,…). Předpokládané příjmy 
od poplatníků jsou v rámci rozpočtu nastaveny na částku 4.500.000 Kč. Do rozpočtu je 
dále zahrnuta předpokládaná roční odměna z EKO KOMu za tříděný odpad ve výši 
1.700.000 Kč. Doplatek města při takto nastavené rozpočtované struktuře příjmů a výdajů 
činí cca 350 Kč/1 poplatníka. Součástí rozpočtu jsou kromě této částky také náklady na 
doplnění kontejnerů, vedení a evidenci odpadového hospodářství, správu a údržbu 
kontejnerových stání (200 tis. Kč). 

Součástí rozpočtu v roce 2021 jsou také náklady na zapojení města do Motivačního 
a evidenčního systému pro odpadové hospodářství (smluvní výdaj, výdaje na vytvoření 
sestavy poplatníků a zástupců a výdaje na pořízení pytlů a kódů). Souhrnná výše těchto 
výdajů je vyčíslena na 200 tis. Kč. Město uzavřelo v závěru roku 2016 smlouvu 
o zavedení, provozování a koordinaci Motivačního a evidenčního systému pro odpadové 
hospodářství, jejímž předmětem je služba spočívající v zavedení, v pronájmu 
a provozování aplikací a modulů potřebných pro evidenci nádob a pro evidenci obsloužení 
nádob, dále pak nastavení motivačních kritérii pro efektivní třídění odpadů, jakožto i pro 
snižování jejich produkce a s tím spojenou koordinaci zaváděných změn. 
 

Kompostárna Hamperk - provoz 
Kompostárna byla vybudována a vybavena technologií v roce 2013, provoz byl zahájen 

v průběhu roku 2014. Náklady na provoz ve výši 1.070 tis. Kč zahrnují zejména náklady na 
provoz techniky (nakladač, překopávač, drtič), mzdové náklady obsluhy, externí drcení 
bioodpadu a režijní náklady. 

 
Správa zeleně, městských parků a hřbitovů 

 

Správa zeleně vč. parků, mobiliáře a inf. tabulí (7.500 tis. Kč) zahrnuje zejména 
pomocné práce nakládání a sekání, obnovu a doplnění odpadkových košů, opravy a 
doplnění laviček, sečení (křovinořez, ruční sekačky, malotraktor, grillo, TTR), práce 
městských zahradníků, kácení stromů – prořezy, likvidace náletů, zalévání, výsadbový 



 

Komentář k rozpočtu města na r. 2021    strana 11 

 

materiál – letničky, stromy, mobilní nádoby na zeleň, vertikutaci, frézování, dovoz hlíny, 
uložení bioodpadu, doplnění a opravy informačního systému města,… Každoročně 
narůstá rozsah ploch pro sečení a údržbu zeleně.  

 
Zahradní architekt – město prodloužilo, na začátku roku 2021, příkazní smlouvu se 

zahradním architektem, která zahrnuje poskytování odborného poradenství orgánům 
města v samostatné a přenesené působnosti při řešení otázek v oblasti zeleně a zahradní 
a krajinné architektury na území města Moravská Třebová, se záměrem vytvořit kulturní 
prostředí pro obyvatele města a jeho návštěvníky s vhodnými sociálními, užitkovými, 
enviromentálními, funkčními, ekonomickými a estetickými atributy. Předpokládaný rozsah 
poskytovaných služeb činí cca 10 až 20 hodin měsíčně. Úplata za činnost příkazníka 
podle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí celkem 500 Kč za jednu 
hodinu poskytovaných služeb. 

 
Rozpočet na správu hřbitovů v Moravské Třebové a Boršově je nastaven na 

1.450 tis. Kč a zahrnuje zejména správu hřbitovů, likvidaci odpadů, čištění a úpravu 
vybraných hrobek, vodné, zamykání a odemykání hřbitova, kácení a prořez stromů,…  
 

Úklidové služby, veřejné WC 
 
Úklidové služby – veřejné prostranství (4.500 tis. Kč) zahrnuje zejména - strojní 

úklid, úklid strojem Magma, kontrolu lapolů, čištění dešťových vpustí, ruční úklid vč. 
víkendů, úklid traktorem, sběr, uložení odpadu z veřejného prostranství,… 

 
Provoz veřejného WC – město od roku 2019 provozuje zrekonstruované veřejné WC 

v budově autobusového nádraží a nově došlo k rozšíření možnosti využití WC na zámku. 
Návrh rozpočtu na provoz veřejných WC (500 tis. Kč) zahrnuje mzdy obsluhy, náklady na 
správu, úklid, drobný materiál a opravy. 

 
 
Opravy a výměny kanalizace města dle plánu obnovy 
 
Součástí návrhu rozpočtu města na rok 2021 je souhrnná částka 1 mil. Kč, určená 

zejména na financování oprav popř. výměn kanalizací ve městě dle priorit stanovených ve 
spolupráci s provozovatelem infrastruktury (VHOS, a.s.). Předpokládané výdaje na opravy 
kanalizací jsou v rámci rozpočtu města v roce 2021 minimalizovány z důvodu realizaci 
kompletní rekonstrukce kanalizace v ulici Svitavská (akce je zahrnuta do investičních 
výdajů). 

 
Skupinový vodovod Moravskotřebovska 
 
Svazek obcí se obrátil na město se žádostí o neinvestiční dotace na opravu vodojemu 

Závodiště. Celkové předpokládané náklady akce jsou vyčísleny na 2,3 mil. Kč, dle stanov 
svazku se dotčená obec, popř. město, na akcích podílí 5 % z ceny díla. V případě této 
akce se bude podílet na realizaci opravy více obcí - Moravská Třebová, Staré Město, 
Kunčina a Dětřichov u Moravské Třebové. 
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Mateřské školy 
 
Provozní náklady mateřských škol, stejně jako u ostatních školských organizací, jsou 

kráceny oproti skutečným nákladům roku 2020 z důvodu očekávaného významného 
propadu v daňových příjmech města.   

MŠ Piaristická uspěla v minulém roce se žádostí o dotaci ze Státního fondu životního 
prostředí ČR na realizaci projektu Úprava části zahrady v přírodním stylu, celkové náklady 
na realizaci projektu činní cca 300 tis. Kč a realizátorem projektu bude přímo školka. Proto 
je součástí návrhu rozpočtu města provozní dotace příspěvkové organizaci na tento 
projekt.  
 

Základní školy 
 
Běžné provozní rozpočty školských zařízení jsou (stejně jako u MŠ) kráceny oproti 

skutečným nákladům roku 2020. 
Součástí rozpočtu města jsou také výdaje na zpracování průběžné monitorovací zprávy 

projektu Realizace úspor energie ZŠ Palackého (5 tis. Kč).  
 
Příspěvky na žáka, dříve poskytované ze státního rozpočtu formou samostatné dotace, 

jsou v současnosti součástí sdílených daňových příjmů města na základě zákona 
o rozpočtovém určení daní. Výnosy na 1 žáka (MŠ, ZŠ, ZUŠ a DDM) v roce 2020 se 
pohybují na úrovni zhruba na úrovní 13.000 Kč, pro rok 2021 je předpokládán výnos na 1 
žáka ve výši 12.840 Kč.  

 
Sloučení ZŠ – přípravné práce 
 
Ve vazbě na usnesení zastupitelstva města z listopadu 2020, kterým bylo schváleno 

sloučení příspěvkových organizací Základní škola Moravská Třebová, Čs. armády 179, 
okres Svitavy, IČO: 63609053 a Základní škola Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, 
okres Svitavy, IČO: 63608944, v jeden právní subjekt s účinností od 01.09.2021, jsou 
v rámci rozpočtu města vyčleněny i náklady na přípravné práce související s tímto 
rozhodnutím (přenos dat v rámci účetnictví a ostatních IS, …). Další úpravy rozpočtů 
těchto příspěvkových organizací budou realizovány v průběhu roku 2021. 

 
Pronájem pozemků ZŠ Palackého 
 
Do rozpočtu jsou zahrnuty roční výdaje na pronájem pozemků v areálu ZŠ Palackého 

vlastněných německými občankami.  
 
Stipendia 
 
Rozpočet vychází z  měsíční výše poskytovaných stipendií (2.000 Kč/1 student) a také 

z předpokladu přiznání dalších 3 stipendií od září roku 2021. 
 
Dům dětí a mládeže 
 
Běžné provozní rozpočet DDM je (stejně jako u ostatních školských zařízení) krácen 

oproti skutečným nákladům roku 2020. Krácený vychází také z vysokého zůstatku 
rezervního fondu příspěvkové organizace. 
   Organizace pořádá také akce pro širokou veřejnost ve spolupráci se Zdravým městem 
(příspěvek města 7 tis. Kč) a dále DDM ve spolupráci s VSŠ a VOŠ MO plánuje pořádání 
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celorepublikové soutěže mažoretek (příspěvek města 10 tis. Kč). Příspěvková organizace, 
stejně jako v minulých letech, požádala i o poskytnutí mimořádné dotace na pokračování 
oprav hvězdárny (5 tis. Kč). 

  
Základní umělecká škola 
 
Provozní rozpočet příspěvkové organizace je (stejně jako u ostatních školských 

zařízení) krácen oproti skutečným nákladům roku 2020.  
Tradiční festivalu Moravskotřebovské arkády a Výtvarný svět na zámku se v letošním 

roce nebude konat.  
Součástí rozpočtu jsou dále také odhadnuté náklady na opravy učebny související 

s pojistnou událostí v roce 2020 – únikem vody z prasklého vodovodního potrubí na WC 
(50 tis. Kč). 

 
Městská knihovna 

 
Celkový rozpočet je krácen oproti skutečnosti roku 2020 (stejně jako u ostatních 

příspěvkových organizací).  
 

Gymnázium a Letecká střední odborná škola Moravská Třebová  
  

Gymnázium a Letecká střední odborná škola Moravská Třebová požádalo město opět o 
podporu nového studijního oboru – Letecké technické lyceum, který začal přijímat studenty 
od školního roku 2019/2020. Letecké technické lyceum je čtyřletý obor zakončený 
maturitní zkouškou. Studium je zaměřeno především na teoretické a praktické zvládnutí 
širokého spektra činností a znalostí letectví. První dva ročníky budou obsahem látky studia 
pro všechny studenty stejné. Po získání teoretických všeobecných základů (všeobecných 
a leteckých) se studenti vyprofilují výběrem povinně volitelných předmětů (třetí a čtvrtý 
ročník), zaměřenými na letecký provoz nebo na leteckou techniku. Návrh výše podpory 
v roce 2020 (100 tis. Kč) neodráží v plné výši požadavek školy (150. tis. Kč). 

 
Aeroklub Moravská Třebová, z.s. 
 
Aeroklub úzce spolupracuje, v rámci projektu Klub mladých letců, s Gymnáziem a 

Leteckou střední odbornou školou Moravská Třebová. Zajišťuje pro studenty výcvikové 
kurzy pro získání kvalifikace SPL (pilot kluzáků) a parakurzy. V roce 2021 je plánován 
výcvikový kurz SPL pro 14 studentů, pokračovací výcvikový kurz SPL pro 2 studenty a 
také parakurz pro 6 studentů. Náklady na výcvikové kurzy jsou vyčísleny předběžně na 
408 tis. Kč, celkové roční náklady na činnost Klubu mladých letců pak činní  cca 625 tis. 
Kč. 

 
Komise pro výchovu a vzdělávání  
 
Komise v průběhu roku organizačně zajišťuje tyto akce – Den učitelů, akademie 

školských subjektů města, rozloučení se žáky mateřských a základních škol a sportovní 
hry mateřských škol. Jde o aktivity spojené s příspěvkovými organizacemi města, proto je 
rozpočet na ně nově přímou součástí rozpočtu města (od roku 2020). V případě nepříznivé 
situace ve vazbě na šíření nákazy COVID 19 se plánované akce konat nebudou a 
rozpočet nebude čerpán. 
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Mateřské centrum Krůček 
 
Posláním Mateřského a rodinného centra Krůček Svitavy, z.s. (dále jen MC Krůček) je 

být centrem rodinným, komunitním, integračním, výchovných, vzdělávacím, informačním, 
poradenským, dobrovolnickým a multigeneračním zejména pro rodiny s malými dětmi a 
pro ostatní cílové skupiny. MC Krůček má za sebou již 19 let zkušeností v práci s cílovou 
skupinou v rámci města Svitav, kraje i republiky. MC Krůček má registrované a aktivní 
dobrovolnické centrum a k dalším službám patří také Evropský sbor solidarity (dříve 
Evropská dobrovolná služba) nebo hlídací centrum BabyKrůček. 

Projekt Centrum pro rodinu Moravská Třebová je zaměřen na podporu rodin s dětmi 
v Moravské Třebové a okolí s cílem nabídnout rodinám komplexní služby, které vedou 
k posilování významu rodiny pro společnost, funkčních vztahů a rodičovských kompetencí. 
Poskytuje komplexní pomoc rodinám s dětmi, které se mohou ocitnout nebo se ocitají v 
ohrožení a předchází jeho prohlubování. MC Krůček požádalo město v letošním roce o 
podporu projektu ve výši 200 tis. Kč (o další podporu žádá také MPSV a Pardubický kraj). 

 
Kulturní služby 

 
Provozní dotace pro kulturní centrum a zámek v roce 2021 je krácena v souvislosti 

s nemožností pořádat kulturní akce a otevřít zámek pro návštěvníky nejméně celé první 
čtvrtletí letošního roku. Rozpočet muzea odráží předpokládané náklady na novou 
egyptskou expozici. Mzdový rozpočet zahrnuje mzdy kmenových zaměstnanců 
(5.622 tis. Kč), mzdy externistů (9 externistů na zámku (průvodci a pokladní), 5 v kulturním 
centru (pokladní, promítač, uvaděčka) - 360 tis. Kč), zákonné odvody z mezd a související 
náklady (zdravotní prohlídky, zákonné pojištění úrazů, ochranné pracovní prostředky, 
školení, zdravotní prohlídky, stravování zaměstnanců – 300 tis. Kč). 
 

KD Boršov – rekonstrukce 
 
Součástí rozpočtu města v roce 2021 jsou náklady na zpracování projektové 

dokumentace. 
 

Příspěvek na provoz Turistického informačního centra v Moravské Třebové 
 
Turistické informační centrum provozuje, na základě výsledků výběrového řízení, 

od roku 2007 Ester Dvořáková Tesolin. V následujícím přehledu je uvedena struktura 
požadavků u příspěvků na provoz na roky 2018–2021.  
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Roční náklady na provoz TIC 
2018 

požadavek 
2019 

požadavek 
2020 

požadavek 
2021 

požadavek 

mobilní telefon pro účely TIC 12 000 Kč 12 000 Kč 12 000 Kč 12 000 Kč 

záloha na elektřinu, vodu, telefon 60 000 Kč 60 000 Kč 60 000 Kč 60 000 Kč 

kanc. potřeby (papír, cartridge do 
tiskáren a kopírky, servis PC…) 60 000 Kč 60 000 Kč 60 000 Kč 60 000 Kč 

náklad na služební cesty (setkání 
s vedením jiných TIC, výměna 
materiálů) 18 000 Kč 18 000 Kč 18 000 Kč 18 000 Kč 

zpracování účetnictví 32 000 Kč 20 000 Kč 20 000 Kč 20 000 Kč 

náklady na zaměstnance a brig. 240 000 Kč 352 000 Kč 370 000 Kč 370 000 Kč 

odměna provozovatele 300 000 Kč 400 000 Kč 420 000 Kč 420 000 Kč 

pořízení a provozní náklady EET 13 000 Kč 8 000 Kč 8 000 Kč 8 000 Kč 

ostatní náklady 38 000 Kč 28 000 Kč 28 000 Kč 28 000 Kč 

Roční náklady CELKEM  773 000 Kč 958 000 Kč 996 000 Kč 996 000 Kč 

náklady na brigádníka (SO, NE, 
st. svátky) 

30 000 Kč 40 000 Kč 40 000 Kč 40 000 Kč 

Roční náklady CELKEM 803 000 Kč 998 000 Kč 1 036 000 Kč 1 036 000 Kč 

 
Skutečná výše příspěvku města v letech 2017–2019 odpovídala požadavku, návrh 

rozpočtu na rok 2020 neodrážel požadavek provozovatelky v plné výši (byl krácen o 
36 tis. Kč). Návrh rozpočtu na rok 2021 je nastaven na částku 700 tis. Kč (vzhledem 
k očekávanému výraznému omezení provozu TIC v letošním roce). 

 
Náklady na vydávání tisku (Moravskotřebovský zpravodaj) 
 
Návrh rozpočtu zahrnuje jednak náklady na roznos Moravskotřebovského zpravodaje, 

který je zdarma distribuován do všech domácností Moravské Třebové a blízkého okolí a 
dále také výdaje na tisk zpravodaje vč. vkladných listů a grafické práce s tvorbou 
zpravodaje spojené. V roce 2019 proběhlo zadávací řízení na tisk zpravodaje. Spolupráce 
s novým dodavatelem tisku Moravskotřebovského zpravodaje byla zahájena v květnu 
2019. Nově došlo k navýšení počtu stran ze stávajících 16 na 20. Zpravodaj je tištěn 
celobarevně, byl zvětšen font písma a zpravodaj má novou grafikou titulní stránky. 
Zároveň byla obnovena inzerce ve zpravodaji, příjmy z inzerce snižují náklady na tisk, 
roznos a grafické práce. 

 
Výměnné aktivity s partnerskými městy 
 
V rozpočtu jsou vyčleněny finanční prostředky na možné společné aktivity se všemi 

partnerskými městy, jejichž případná realizace se bude odvíjet od aktuálního vývoje šíření 
nákazy COVID 19. 

 
 Propagace a prezentace města 
 
Návrh rozpočtu zahrnuje zejména výrobu propagačních předmětů a materiálů města 

(informační kartičky, letáky, skládačky, mapy, svíčky, klíčenky, omalovánky…). Rozpočet 
zahrnuje dále inzerci v katalozích a novinách, účast na veletrzích cestovního ruchu, 
opravy turistických tabulí, náklady na mobilní rozhlas, náklady spojené s Cenou města, 
vyhlášením Sportovce města,…  

 



 

Komentář k rozpočtu města na r. 2021    strana 16 

 

Správa sportovišť vč. aquaparku 
 

V rámci návrhu rozpočtu této položky je plánována úhrada nákladů za správu 
sportovišť, popř. příspěvku na provoz sportovišť obchodní společnosti Technické služby 
Mor. Třebová, s.r.o. Jedná se o následující sportovní zařízení – aquapark, atletický stadion 
a víceúčelové hřiště (včetně vybudované vestavby zázemí atletického stadionu do objektu 
kotelny ZŠ Palackého), zimní stadion (vč. nové východní tribuny) a fit stezky.  

 
Správa atletického stadionu, víceúčelového hřiště a sociálního zařízení v kotelně ZŠ 

Palackého ve výši 700 tis. Kč zahrnuje mzdy správců, úklid soc. zařízení vč. úklidových 
prostředků, náklady na energie, sekání a údržbu trávníku, opravy, rozvoj mobiliáře,…  

 
Správa aquaparku (1.700 tis. Kč) zahrnuje mzdy včetně přípravy a zazimování, odběry 

vzorků, chemii, servis a opravy technologie, sekání a odvoz bioodpadu a odpadu, provoz 
bazénového vysavače, drobný materiál, údržbu kurtu na plážový volejbal,… 
 

Správa zimního stadionu zahrnuje jednak náklady na správu staré tribuny a dále také 
náklady na nově vybudovanou východní tribunu (celkem 5.000 tis. Kč). Náklady na správu 
zahrnují zejména mzdy strojníků, náklady na provoz rolby (PHM, údržba), opravy, revize a 
údržbu zimního stadionu, oprava kompresorů, údržbu mantinelů, plexiskla, odvoz 
odpadu,… Úhrada ztráty provozu nové východní tribuny zahrnuje následující 
předpokládané náklady - vodné, elektrická energie a plyn, drobný materiál, opravy, 
hygienické potřeby, úklid, správce, provoz EPS, výjezdy HZS, pronájem movitého a 
nemovitého majetku, ostatní služby,… Příjmy z pronájmu majetku východní tribuny činí 
cca 2.420 tis. Kč/1 rok. Nájemné objektu nové východní tribuny je zároveň součástí 
příjmové části rozpočtu města. Příspěvek na provoz nové východní tribuny je poskytován 
formou dotace ke ztrátě hospodaření střediska. 

 
Náklady na energie a vodu u sportovišť města 

 
S provozem sportovišť jsou spjaty také náklady na energie, vodné a stočné 

v předpokládané výši 1.820 tis. Kč (náklady jsou odhadnuty s ohledem na změny cen 
energií a spotřebu v předchozích letech a omezením provozu sportovišť v minulém a 
letošním roce). 

 
Správa dětských hřišť a rozhledny 
 
Předpokládané náklady na správu, údržbu a opravy dětských hřišť a rozhledny ve výši 

500 tis. Kč zahrnují poplatek za správu, revize, opravy, doplnění informačního systému, 
výměnu písku, zamykání, kontrolu rozhledny a úklid okolí a další drobné náklady spojené 
s dětskými hřišti.  

 
Správa areálu na Knížecí louce 
 
Náklady vyčíslené na 250 tis. Kč zahrnují zametání strojním zametačem, doplňující 

výsadbu, údržbu hřiště – ovál, provoz mobilního WC,… 
 
Projekt Zdravé město 
 
Rozpočet v roce 2021 ve výši 130 tis. Kč vychází z rozpočtu roku 2020. 
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Úhrady za odchyt toulavých psů 
 
Rozpočet v roce 2021 vychází z rozpočtu roku 2020. Tato položka zahrnuje pouze 

výdaje na odchyt psů městskou policií, ne náklady za odebrání týraných psů na základě 
rozhodnutí odboru životního prostředí. 

 
Lesní hospodářství 
 
Rozpočet v roce 2021 zahrnuje správu lesů ve vlastnictví města (odměna odbornému 

lesnímu hospodáři, výsadba dřevin,… – 110 tis. Kč) a výkon státní správy v lesích 
správního obvodu města (plomby, chovatelské přehlídky, tiskopisy, stejnokroj – 50 tis. Kč). 

 
Revitalizace městských parků, Revitalizace toku Třebůvky v lokalitě Knížecí 

louka, Kompostárna Hamperk, Lokální biocentrum Knížecí louka 
 
Rozpočet v roce 2021 již zahrnuje jen výdaje na administraci těchto projektů 

spolufinancovaných s EU v rámci OPŽP po jejich ukončení – zejména výdaje 
na zpracování monitorovacích zpráv v průběhu udržitelnosti projektů. U položky 
Revitalizace roku Třebůvky v lokalitě Knížecí louka je součástí rozpočtu i úhrada 
nájemného za zrevitalizované pozemky, které nejsou ve vlastnictví města. 

  
Ostatní činnost k ochraně přírody a krajiny 
 
V rozpočtu je 30 tis. Kč určeno na realizaci opatření k utlumení populace holubů, 50 tis. 

Kč je určeno na péči o významné registrované krajinné prvky, rostliny a živočichy 
(zejména v lokálních biocentrech v Udánkách a na Knížecí louce – údržba dřevin, kosení, 
nová výsadba, úklid odpadků), 25 tis. Kč na monitoring podzemní vody v lokalitě 
na Hamperku (bývalá skládka odpadů), 55 tis. Kč na aktualizaci digitálního povodňového 
plánu včetně převodu dat na nový server, 15 tis. Kč na provoz a údržbu lokálního 
výstražného systému, 5 tis. Kč na tiskopisy pro úsek rybářství, 35 tis. Kč na odborné 
posudky a studie vztahující se k činnosti odboru životního prostředí, 30 tis, Kč na úsek 
týraných zvířat a 20 tis. Kč na roční vyhodnocení plánu odpadového hospodářství. 

 
Sociální služby 
  
Příspěvek na provoz Sociálních služeb města Moravská Třebová z rozpočtu města 

je nastaven téměř v souladu se žádostí o dotaci z prostředků státního rozpočtu 
na spolufinancování sociálních služeb v roce 2021 (v rámci žádosti je vyčleněn spolupodíl 
města). Meziroční nárůst příspěvku města je ovlivněn: 

1) výpadkem vlastních výnosů organizace v oblasti úhrad klientů a příspěvku na péči 
z důvodu snížení počtu klientů pobytové služby (Domov pro seniory má aktuální 
kapacitu 154 lůžek). V období leden-únor 2021 se průměrný stav klientů pohyboval 
na úrovni 127, přičemž nelze dovozovat, že v následujícím období se situace 
výrazně změní (zvýšená mortalita klientů, snížený zájem o nástup do pobytové 
služby z důvodu výskytu COVID-19, domluvení klienti často v karanténě tj. 
zpožděné nástupy apod.). Navíc stále platí vyčlenění cca 10 lůžek v organizaci pro 
potřeby oddělení pro infekční klienty, která nelze obsazovat. Situaci se organizace 
snaží řešit částečným snižováním počtu zaměstnanců, což lze ale realizovat 
zejména u pracovních poměrů na dobu určitou. Na druhou stranu v okamžiku 
otevření covidového oddělení  je nezbytný nezávislý tým zaměstnanců přímé péče 
pro potřeby oddělení, a to při zachování personálu pro běžná oddělení, což 
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znamená další  zvýšené nároky na personál. Dále se organizace situaci snaží řešit 
navýšením úhrad od 01.03.2021, což lze ale pouze omezeně, protože stále není (již 
asi 7 let) novelizována úhradová vyhláška a organizace naráží na limity stanovené 
aktuální vyhláškou (to platí zejména pro jedno a dvoulůžkové pokoje se sociálním 
zázemím).   

2) navýšením platových tarifů  o 10 % od 01.01.2021 pro zaměstnance přímé péče  – 
pečovatelé, zdravotní personál, sociální pracovníci. Toto navýšení organizace již 
částečně uplatnila v říjnu 2020 v rámci žádosti o dotaci na rok 2021.  

3) zvýšenými náklady na realizaci nezbytných protiepidemických opatření (náklady na 
hygienický, desinfekční a zdravotní materiál). Na úhradu těchto nákladů by mělo být 
v letošním roce vyhlášeno nové dotační řízení, ke kterému ale zatím nejsou známy 
bližší informace.  

 
Do rozpočtu jsou dále zahrnuty předpokládané náklady na rozšíření poskytovaných 

služeb v rámci pečovatelské služby o doprovod a přepravu pro seniory. Zahájení provozu 
nové služby je zatím v jednání, město by se podílelo na mzdě řidiče vozidla a provozních 
nákladech vozidla. 
 

Rozpočet příspěvkové organizace je dále navýšen o dotaci z Pardubického kraje 
v souhrnné výši 32.566 tis. Kč na poskytování sociálních služeb schválenou v rámci 
dotačního řízení na poskytování účelových dotací na podporu sociálních služeb 
poskytovaných podle zákona č. 108/2016 Sb. (na zajištění sociálních služeb – domov pro 
seniory (24.530 tis. Kč), domov se zvláštním režimem (5.435 tis. Kč), pečovatelská služba 
(2.293 tis. Kč) a odlehčovací služba (308 tis. Kč)). Celkový požadavek příspěvkové 
organizace v rámci podané žádosti o dotace byl krácen o 1.924 tis. Kč. 

 
   Charita Moravská Třebová – sociální služby 

 
Charita Moravská Třebová požádala město o dotaci na zajištění všech 6 poskytovaných 

registrovaných sociálních služeb – denní stacionář Domeček, charitní pečovatelská 
služba, občanská poradna, sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi, sociálně 
terapeutická dílna Ulita a sociální rehabilitace Komunitní centrum O krok dál.  

Návrh rozpočtu města neakceptuje požadavky Charity Moravská Třebová v plné výši 
(1.600 tis. Kč), zahrnuje částku 1.250 tis. Kč (1.050 tis. Kč na poskytování všech 
sociálních služeb a částku 200 tis. Kč určenou na úhradu nákladů nájemného budovy 
Svitavská 44). Nájemné za užívání objektu Svitavská 44 je zahrnuto jak do výdajové, tak 
do příjmové stránky rozpočtu města.  

Charita Moravská Třebová provozuje dále také Centrum humanitární pomoci, které 
poskytuje tyto neregistrované sociální služby: 

- potravinová pomoc (banka) 
- humanitární sklad 
- pomoc při mimořádných událostech 
- organizování humanitárních sbírek 
Neregistrované služby Charity Mor. Třebová město doposud nepodporovalo. Žádost o 

podporu pro Centrum humanitární pomoci činí v letošním roce 150 tis. Kč (tomu odpovídá i 
návrh rozpočtu města). 

 
Nízkoprahové centrum a SAS Drž se na uzdě 
 
Nízkoprahové centrum ukončilo svou činnost v objektu na ulici Komenského v závěru 

minulého roku. Součástí rozpočtu města je proto pouze doplatek nákladů na energie. 
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Podpora sociálního začleňování 
 
Projekt realizovaný městem ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování je 

zaměřen na podporu komunitní sociální práce a komunitních center, podporu programů 
prevence sociálně patologických jevů, prevence kriminality a veřejného pořádku formou 
vytvoření role domovníka (domovníků) v sociálně vyloučených lokalitách (ubytovna) a na 
vytvoření interaktivní mapy sociálních služeb pro město Moravská Třebová. Realizace 
projektu byla zahájena v roce 2020. Cílem projektu je zejména zajistit kontinuitu služeb v 
minulosti poskytovaných Centrem volného času jako organizační složkou města, posílit 
terénní práci ve městě a zavést do města principy komunitní práce. 

V letošním roce bude zahájen provoz nové komunitní klubovny v objektu na ulici 
Komenského, užívaném v minulosti nízkoprahovým centrem a budou pokračovat další 
plánované aktivity projektu. 

Celkové náklady projektu dle podané žádosti o dotaci jsou vyčíslené na 4.771.175 Kč 
s předpokladem realizace aktivit projektu v období 7/2020 – 10/2022. Dotace vážící se 
k nákladům projektu činí 4.532.616,25 Kč, tedy 95 % celkových očekávaných nákladů 
projektu. Spolupodíl města na realizaci projektu je stanoven na 5 %. První část dotace 
byla městu proplacena již v roce 2020 ve výši 1.359.784,87 Kč, náklady projektu 
v minulém roce činily 762.286,01 Kč. Na základě zpracování 1. zprávy o realizaci projektu 
za období 7-12/2020 a žádosti o platbu byla městu poskytnuta dotace ve výši  
566.203,56 Kč dne 02.03.2021. Další zpráva o realizaci projektu bude zpracována za 
období 1-6/2021, takže lze očekávat v letošním roce poskytnutí další části dotace ve výši 
cca 850.000 Kč (dotace bude poskytnuta dle skutečné výše realizovaných výdajů v daném 
období). Doplatky dotace za období 7/2021 – 10/2022 obdrží město na účet až v roce 
2022. Náklady na realizaci aktivit projektu jsou v roce 2021 vyčísleny na 2.350.000 Kč. 

 
Podpora ost. poskytovatelů soc. služeb (grantový program) 
 

Částka 200 tis. Kč je určena na poskytování dotací z rozpočtu města v souladu 
s vnitřním předpisem 6/2015 Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Moravská 
Třebová. Vzhledem k nárůstu žádostí o dotace v oblasti poskytování sociálních služeb je 
v rámci rozpočtu města na rok 2021 oblast podpory poskytovatelů soc. služeb vyčleněna 
do samostatné položky v kapitole Sociální služby a zdravotnictví. 

 
Bezpečnost a veřejný pořádek 

 
Návrh částky objemu mzdových prostředků městské policie zohledňuje navýšení počtu 

strážníků z 9 (rok 2020) na 11 tak, aby mohl být postupně obnoven nepřetržitý provoz 
městské policie (v souladu s požadavkem zastupitelstva města). 

Dále jsou součástí mzdového rozpočtu i náklady na stávající dohled kamerového 
systému. 

V rámci mzdového rozpočtu došlo již v roce 2019 k přesunu části mezd do dohod o 
provedení práce ve vazbě na změnu zajištění služeb městské policie od 01.10.2019. 
Dohled PCO v neděli je zajišťován na základě DPP. 

Navýšení provozního rozpočtu souvisí s potřebou pořízení oděvů pro nové 
čekatele/čekatelky, jejich povinné vzdělávání (rekvalifikační kurz), zbrojní průkazy, 
s potřebou vyslání 5 strážníků na kurz odchytu zvířat,…  

Provozní rozpočet od roku 2020 neobsahuje výdaje na IT, zejména výdaje na nový 
informační systém pro potřeby městské policie, který je využíván pro komplexní vedení 
agendy městské policie. Tyto výdaje jsou v rámci nové struktury běžných výdajů přesunuty 
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do oblasti informatika a technologie (spolu s výdaji na správu pracoviště kamerového 
sytému a PCO). 
 

Požární ochrana 
 
Rozpočet zahrnuje provozní náklady Sboru dobrovolných hasičů v Boršově, Sušicích 

a Udánkách. Návrh rozpočtu zohledňuje přípravu technické prohlídky vozidla SDH Boršov, 
částečnou obnovu ochranných pomůcek, dovybavení jednotek (nářadí, kabelový buben, 
rýče, svítilny…) a refundace mezd při účasti na školeních.  

 
Prevence kriminality  

 
V rozpočtu jsou zahrnuty výdaje na omezené aktivity spojené s prevencí kriminality 

v letošním roce. Provoz dopravního hřiště ve městě, případná soutěž mladých cyklistů, 
organizaci Dne s integrovaným záchranným systémem, náklady na pořádání preventivních 
akcí a na jejich propagaci, přednášky, semináře a také doplatek nákladů na protidrogový 
vlak (pokud bude projekt v letošním roce realizován). 

 
Správa Hřebečských důlních stezek 
 
Předpokládané náklady na správu ve výši 200 tis. Kč zahrnují náklady na kontrolu a 

úklid, předsezónní a posezónní prohlídku, materiál na opravy a výjezdy k opravám, opravy 
informačních panelů a případnou přípravu běžeckých stop. 

 
Správa objektů vybudovaných v rámci projektu Cesta od renesance k baroku 
 
Rozpočet ve výši 200 tis. Kč zahrnuje náklady na údržbu zámeckých zahrad a Brány 

času, náklady na elektromateriál, opravy mobiliáře, osvětlení,… 
 
Opravy objektů příspěvkových organizací 
 
Tradičně jsou součástí rozpočtu města také výdaje spojené s opravami objektů 

příspěvkových organizací. V roce 2021 jsou v rozpočtu vyčleněny pro tento účel souhrnné 
částky, prioritní opravy budou stanoveny ve spolupráci vedení města a Odboru investic a 
správy majetku (akce nerealizované v roce 2020,…).  

 
Objekt Panského mlýna 
 
Město získalo objekt do vlastnictví v roce 2019 v elektronické dražbě. S nákupem 

objektu jsou spojené i výdaje spojené s jeho zabezpečením, dílčími opravami,…  
 
Objekt bývalé Miltry 
 
Objekt nabylo město do vlastnictví v roce 2020. Město hradí náklady na zabezpečení 

objektu, elektrickou energii (v roce 2021 proběhne změna napěťové hladiny z VN na NN), 
opravy,… Již byly zahájeny přípravné práce na budoucí demolici (demontáž PUR 
panelů,…). 
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Místní zastupitelské orgány 
 
Do návrhu rozpočtu jsou zahrnuty měsíční odměny uvolněným a neuvolněným členům 

zastupitelstva a rovněž odměny členům komisí a výborů. Odměny uvolněných ani 
neuvolněných členů zastupitelstev územních samosprávných celků se meziročně nemění. 
U odměny ostatním členům komisí a výborů (nečlenům zastupitelstva města) je navržen 
rozpočet ve výši 170 tis. Kč. 

Zastupitelé mají také v rámci rozpočtu města na rok 2021 nárok na úhradu nákladů na 
vzdělávání související s výkonem jejich funkce. 
 

Činnost místní správy 
 

Mzdové náklady 

Část mzdových nákladů je hrazena z dotací ze státního rozpočtu (dotace v rámci 
souhrnného dotačního vztahu a dotace na výkon sociálně právní ochrany dětí). Rozpočet 
mezd zohledňuje určitá specifika roku 2021. V roce 2021 předpokládáme návrat referentky 
OISM z rodičovské dovolené (její pracovní pozice byla dosud neobsazená, proto její plat 
nebyl zahrnut v požadavcích na rozpočet v roce 2020). Navíc vznikne ve struktuře MÚ 
nová pozice v rámci odboru finančního, a to pozice rozpočtáře (rozpočtářky), který přebere 
část agendy vedoucí odboru finančního (předpoklad od druhé poloviny roku 2021). Dále 
jsou v návrhu rozpočtu zahrnuty i platové postupy dle příslušné legislativy. 

 

Ostatní osobní výdaje  

Navýšení požadavku na rozpočet na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr 
vyplývá z uzavřené smlouvy na projektové a dotační poradenství na rok 2021 - 
vyhledávání dotačních titulů, posuzování vypsaných dotačních výzev, pomoc s podáváním 
žádostí. Dále je v rozpočtu zahrnuta také odměna bývalé vedoucí odboru finančního za 
měsíce leden až březen, kdy je zaměstnána na DPČ. Stejně tak pozice rozpočtáře na 
odboru finančním je v první polovině roku hrazena na základě uzavřené dohody o 
pracovní činnosti.          

 
Náhrady mezd v době nemoci  
 
Návrh vychází z rozpočtu roku 2020. 
 
Daň z převodu nemovitosti, věcná břemena, geometrické plány,… 
 
Rozpočet vychází ze skutečnosti roku 2020. 
 
Konzultační, poradenské a právní služby 
 
Položka zahrnuje jednak pravidelné měsíční platby za právní poradenství, daňové 

poradenství v oblasti DPH, platby za zpracování přiznání k dani z příjmů právnických osob 
a platby za externí kontroly příspěvkových organizací (v souladu se zákonem o finanční 
kontrole) a dále také náklady spojené z právním zastupováním města v soudních sporech. 

 
Provozní výdaje  
 
Návrh rozpočtu pro rok 2021 vychází ze skutečných nákladů roku 2020. Od roku 2008 

se podařilo snížit provozní výdaje městského úřadu o více než 1 mil. Kč, zejména 
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z důvodu realizace úsporných opatření (realizace výběrových řízení na kancelářské 
potřeby, nákup materiálu a služeb, dodávku elektrické energie a plynu, revize 
elektrospotřebičů, změna smluv a tarifů u mobilních telefonů, zavedení IP telefonie, využití 
služeb poštovního doručovatele,…).  

Předpoklad provozních výdajů v roce 2021 zohledňuje zejména meziroční růst nákladů 
na vzdělávání zaměstnanců (povinné školení zkušebních komisařů, vzdělávání úředníků 
projednávajících přestupky a průběžné vzdělávání zaměstnanců) a změnu v roční výši 
příspěvku na stravování zaměstnanců (v roce 2020 došlo ke změně u příspěvku na 
stravování ze systému poskytování záloh dopředu na daný měsíc na systém poskytování 
příspěvku na stravování pozadu vždy za odpracovaný měsíc, což v roce 2020 znamenalo, 
že 1 měsíc příspěvek na stravování nebyl poskytnut. To se ale v roce 2021 nebude 
opakovat). 

Součástí provozního rozpočtu městského úřadu v roce 2021 poprvé nejsou provozní 
náklady související s výkonem agendy sociální právní ochrany dětí, které jsou, spolu se 
mzdovými náklady, vyčleněny do samostatné položky běžných výdajů Výkon činnosti 
SPOD - mzdové a provozní náklady.    

Opakující se položkou v provozním rozpočtu od roku 2018 jsou výdaje na systém 
zabezpečení osobních údajů (GDPR). Systém byl pro městský úřad, městskou policii, 
Centrum volného času, příspěvkové organizace a obchodní společnost nastaven v roce 
2018, v roce 2019 jsou součástí rozpočtu města náklady na zajištění externího pověřence 
pro ochranu osobních údajů. Povinnost vyplývá z NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (Obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů - General Data Protection Regulation). 

Součástí provozního rozpočtu v roce 2021 jsou také činnosti spojené s výkonem 
rozhodnutí stavebního úřadu, která souvisí zejména s výdaji na zpracování odborných 
statických posudků, popřípadě provedení nutných zabezpečovacích prací prostřednictvím 
stavebního podnikatele v těch případech, kdy nelze majitele nemovitosti dohledat, doručit 
nařízení, popřípadě majitel nekoná. Nejedná se o stavby pouze v Moravské Třebové, ale v 
celém našem správním obvodu stavebního úřadu.  

 
Provozní výdaje – sociální fond 
 
Sociální fond je určitým benefitem pro zaměstnance městského úřadu. Od 01.01.2011 

došlo k poklesu přídělu finančních prostředků do fondu z původních 4 % na 2 % (v rámci 
realizovaných úsporných opatření). Od 01.07.2012 došlo k navýšení přídělu do fondu 
z 2 % na 2,5 % ročního objemu mzdových prostředků zúčtovaných k výplatě v běžném 
roce. 

Odborová organizace dlouhodobě jednala s vedením města o požadavku na postupné 
navyšování přídělu do sociálního fondu. Součástí rozpočtu na rok 2019 proto bylo 
navýšení přídělu na 3 %, v roce 2020 pak došlo k dalšímu navýšení přídělu na 3,5 %. 

S ohledem na předpokládaný objem vyplacených mezd v roce 2021 a stávající výši 
přídělu do sociálního fondu ve výši 3,5 % ročního objemu mzdových prostředků 
zúčtovaných k výplatě v běžném roce, je navržen rozpočet sociálního fondu ve výši 
1.600 tis. Kč.  

 
Krizové řízení 
 
Jedná se o finanční náklady spojené s vybavením pracoviště krizového řízení, 

materiálového vybavení členů krizového štábu, bezpečnostní rady města,…  
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Výkon činnosti SPOD - mzdové a provozní náklady 
 
Letos poprvé jsou v rámci běžných výdajů vyčleněny výdaje na výkon činnosti sociálně 

právní ochrany dětí. Struktura nové rozpočtové položky je následující: 
- mzdové náklady    2.710 tis. Kč 
- zákonné odvody    920 tis. Kč 
- náhrady mezd v době nemoci  10 tis. Kč 
- knihy, učební pomůcky, tisk  5 tis. Kč 
- nákup DHIM     140 tis. Kč 
- nákup materiálu    15 tis. Kč 
- energie     75 tis. Kč 
- pohonné hmoty    30 tis. Kč 
- služby telekomunikací    25 tis. Kč 
- školení      100 tis. Kč 
- supervize     100 tis. Kč 
- nákup ostatních služeb    5 tis. Kč 
- ochranné pomůcky    10 tis. Kč 
- drobné dary     5 tis. Kč 
- pojištění     10 tis. Kč 
  
Tyto výdaje jsou 100% kryty z dotace na výkon SPOD poskytované Ministerstvem 

práce a sociálních věcí ČR. Součástí příjmové části rozpočtu města v roce 2021 je zatím 
dotace na výkon těchto činností ve výši 3 mil. Kč. Rozdíl mezi skutečnými náklady a 
poskytnutou dotací je každoročně doplácen v rámci finančního vypořádání. 

 
Provoz IT se člení do několika podskupin: 

 
Technická podpora softwaru (1.139 tis. Kč) 

 
Nejpodstatnější část provozního rozpočtu tvoří platby za technické podpory 

k používaným SW produktům (VITA, Geovap, IRAP, ORTEX, Yamaco, Lotus Notes, 
Oracle, Eset NOD32,…) 

 
Internet (190 tis. Kč) 

 
Skupina výdajů zahrnuje platby poskytovateli internetových služeb a správcům 

doménových záznamů, stejně jako udržovací poplatky za registrované domény. Nově jsou 
součástí, od roku 2020, i náklady na zabezpečený internet, požadovaný Ministerstvem 
vnitra pro napojení na centrální místo služeb, které slouží jako hlavní propojovací místo 
eGovernmentu a zajišťuje služby pro jeho čtyři základní komunikační prostředí: 

- prostředí Internetu, 
- prostředí KIVS, 
- prostředí Centrálních eGon služeb, 
- prostředí komunikační infrastruktury EU. 

V roce 2020 bylo realizováno, na základě uzavřené dohody o centralizovaném zadávání 
uzavřené s Ministerstvem vnitra, zadávací řízení na poskytování služeb KIVS - CMS 
(datové služby přístupu k Centrálnímu místu služeb) s názvem DATA_VPN PL_40047 a 
KIVS - KTS (datové služby přístupu k internetu) s názvem DATA_INTERNET-SYM 
PL_30018. Služba KIVS - CMS nahradí službu VPN SE, kterou zajišťovalo Ministerstvo 
vnitra ČR a která nebude ze strany ministerstva nadále podporována a hrazena. Služba 
KIVS - KTS nahradí stávající připojení úřadu k internetu. 
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Nákup a aktualizace software (126 tis. Kč) 
 

V rámci této skupiny výdajů předpokládáme zajištění exportu/importu z poplatkové 
agendy do MESOHu a zpět kvůli slevám z poplatku.   

Dále je plánováno pořízení nového mzdového a personálního SW. Práce ve stávajícím 
systému je neergonomická, funkčnost není bez problémů a jeho aktualizace jsou složité. 

Poslední položkou je zákaznická úprava systému elektronické spisové služby o 
možnost hromadného tisku štítků s čárovým kódem.  

 
Hardware a tonery (470 tis. Kč) 

 
Tuto část tvoří pravidelná obnova stávající výpočetní techniky – PC (120 tis. Kč), opravy 

stávajícího hardwaru (40 tis. Kč) a nákup tonerů, popř. náklady na tisk (310 tis. Kč). 
  
Služby informačních systémů (95 tis. Kč) 
 
Jedná se o náklady za vykonané služby pro MěÚ Moravská Třebová dodavateli. Do této 

skupiny služeb patří aktualizace digitální technické mapy, přesun webu na Virtual hosting 
s garancí dostupnosti, obnova certifikátů,… 

 
Technologické centrum – provozní výdaje 
 
Rozpočet zahrnuje náklady na zajištění provozu vybudovaného technologického centra 

v souladu s uzavřeným smluvním vztahem a také ve vazbě na technickou podporu 
pořízené nové elektronické spisové služby pro město, jím zřízené příspěvkové organizace 
a obce v našem správním obvodě.  

 
Správa pracoviště kamerového systému a PCO, SW MP 
 
Rozpočet zahrnuje náklady na správu a opravy stávajícího pracoviště kamerového 

systému a pultu centrální ochrany (cca 140 tis. Kč). Dále jsou součástí této položky 
rozpočtu také výdaje související se SW městské policie pořízeným v roce 2019 (MP 
manažer) – 160 tis. Kč. 

  
Splátky úroků z úvěrů a půjček 
 
Do rozpočtu jsou zahrnuty splátky úroku všech nesplacených úvěrů a půjček města (v 

roce 2018 jsme začali hradit úroky z posledního přijatého úvěru na realizaci akce 
Rekonstrukce bazénu ZŠ Palackého). 

 
Příspěvek na realizaci projektů Regionu MTJ 
 
Návrh rozpočtu ve výši 260 tis. Kč představuje finanční příspěvek dobrovolnému svazku 

měst a obcí Region Moravskotřebovska a Jevíčska na realizaci společných projektů. 
Navržená částka vychází z příspěvku 25 Kč na 1 obyvatele. 

 
Příspěvek na provoz TJ Slovan 

 
Činnost TJ Slovan zahrnuje náklady spojené se sportovní činností jednotlivých oddílů - 

doprava na soutěže, registrační poplatky, náklady na rozhodčí při domácích zápasech 
a režijní náklady - pojištění majetku a sportovců, osobní náklady tajemníka, provozní 
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náklady kanceláře vedení tělovýchovné jednoty. Ostatní náklady na sportovní činnost 
hradí oddíly ze svých příjmů – z členských a mimořádných příspěvků, reklamy, 
vstupného,…  

Dalším předmětem činnosti tělovýchovné jednoty je správa a údržba sportovních 
zařízení, která zahrnuje náklady na správu fotbalového stadionu a klubovny turistů, 
náklady na správu tenisových a volejbalových kurtů. 

Příspěvek na energie je použit na úhradu nákladů na energie fotbalového areálu, 
stolního tenisu a klubovny turistů. 

Příspěvky na odměny trenérům jsou rozdělovány na základě smluv s jednotlivými 
trenéry mládeže. 

Do položky ostatních aktivit v rámci rozpočtu města jsou zahrnuty příspěvky na 
organizaci seriálu cyklistických závodů Cykloman a Cyklománek 2021, na organizaci akcí 
Vandr skrz Maló Hanó a Strašidla, Škola bruslení,… 

Požadavek tělovýchovné jednoty pro rok 2021 je o 0,5 mil. Kč nižší než v roce 2020 
(6,5 mil. Kč).  

Celkový požadavek vychází z předpokladu, že na jaře dojde k rozvolnění 
protiepidemických opatření, pokud tomu tak nebude, je tělovýchovná jednota připravena 
jednat o dalším snížení poskytnuté dotace. 

 
TJ Sokol Boršov 
 
Tělovýchovná jednota žádala každoročně o podporu na krytí provozních nákladů. Od 

roku 2020 je tělovýchovná jednota podporována formou poskytnutí individuální dotace 
přímo z rozpočtu města. V roce 2021 došlo ze strany města ke krácení dotace oproti 
požadavku tělovýchovné jednoty s ohledem na omezení aktivit v roce 2021 (ze 100 tis. Kč 
na 70 tis. Kč). 

 
Příspěvek na provoz JPO II Staré Město 
 
Navržená částka na provoz jednotky JPO II Staré Město vychází z požadavku obce 

Staré Město pro rok 2021. Nedochází k meziročnímu nárůstu poskytovaného provozního 
příspěvku.  

Celkový rozpočet jednotky je, stejně jako v minulých letech, rozdělen v poměru 70 % 
(Moravská Třebová) a 30 % (Staré Město). 

 
Sbor pro občanské záležitosti 
 
Rozpočet roku 2021 vychází z rozpočtu roku 2020 (postupně narůstají zejména počty 

jubilantů). V roce 2019 došlo k rozšíření jubilantů i o občany s trvalým pobytem 
v Sociálních službách města Moravská Třebová. 

 
Poskytnuté dary 

 
Součástí rozpočtu v roce 2021 (stejně jako v předchozích letech) je dar Dětskému 

domovu Moravská Třebová (ve vazbě na vzdání se odměny 1 člena zastupitelstva města). 
Výše daru se může měnit s ohledem na změny výše odměn zastupitelů. Dar v roce 2021 
zůstává ve stejné výši jako v roce 2020. 
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Ostatní činnost 
 

Rezerva na poskytnutí neinvestičních dotací – rezerva je určena na poskytování 
dotací z rozpočtu města v souladu s vnitřním předpisem 6/2015 Program pro poskytování 
dotací z rozpočtu města Moravská (ve vazbě na schválenou novelu zákona 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), který stanoví pravidla pro poskytování 
neinvestičních dotací do výše 70.000 Kč pro konkrétní činnosti nebo akce, zaměřené na 
podporu aktivit zejména v následujících oblastech: 
kultura, 
sport a turistika, 
životní prostředí,… 
 
 Vzhledem k nárůstu žádostí o dotace v oblasti poskytování sociálních služeb je 
v rámci rozpočtu města na rok 2021 oblast podpory poskytovatelů soc. služeb vyčleněna 
do samostatné položky Podpora ost. poskytovatelů soc. služeb (grantový program). 
 

Členské příspěvky do sdružení – jedná se o členské příspěvky, popř. příspěvky na 
realizaci společných projektů následujícím sdružením: 

- Českomoravské pomezí 
- Svazek obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R43 
- Partnerství pro městskou mobilitu 
- MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko 
- Svaz měst a obcí ČR 
- Národní síť zdravých měst 
- Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje 
- Sdružení historických sídel 
- Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska – Euroregion Glacensis 
- Otevřená města 
 
Účelově nespecifikovaná rozpočtová rezerva provozní – jako každoročně 

je v rozpočtu města vyčleněna tato rezerva, sloužící zejména ke krytí nepředpokládaných 
provozních výdajů, které mohou být předmětem úprav rozpočtu mimo rámec zpracování 
souhrnného rozboru hospodaření, a u kterých by mohl vzniknout problém se zdrojem krytí 
(s ohledem na nutnost úhrady výdaje v určitém čase).  

 
Rezerva na krizové řízení - jedná se o finanční rezervu pro účely řešení krizových 

situací a odstraňování případných následků. Výši rezervy doporučila do návrhu rozpočtu 
bezpečnostní rada ORP Moravská Třebová. Rezerva byla v roce 2020 čerpána na 
protiepidemická opatření ve vazbě na COVID 19, což pokračuje i v roce 2021, proto je 
rezerva meziročně navýšena o 200 tis. Kč. 

 
Níže v textu je uveden komentář k návrhu rozpočtu u oblasti Kulturní dědictví a MPR 

vč. hospodářské činnosti, která je od roku 2020 přímou součástí tabulkové části 
běžných výdajů rozpočtu města. Do rozpočtu jsou zahrnuty jednak akce, u kterých 
předpokládáme cca 50% krytí z dotace Programu regenerace městské památkové 
rezervace, popř. z jiných dotačních titulů dle priorit města a dále také akce kryté pouze 
z vlastních rozpočtových zdrojů města. 
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Údržba zámku 
 
Společné prostory zámku spravují Technické služby Moravská Třebová, s.r.o. V roce 

2021 jsou vyčísleny souhrnné náklady na správu a údržbu ve výši 150 tis. Kč, o prioritách 
bude rozhodnuto v průběhu roku. 

 
Restaurování kříže Jiráskova -Tyršova 
 
V roce 2019 proběhla 1. etapa obnovy kříže, který byl v havarijním stavu, hrozila úplná 

destrukce a zřícení kříže. Pro možnost čerpání většího množství dotačních finančních 
prostředků, byla obnova kříže rozdělena do dvou etap. Na obnovu kříže byla v roce 2020 
podána žádost o dotaci z Programu stavební obnovy kulturních památek a drobných 
objektů památkového charakteru v Pardubickém kraji, Podprogram C – Zachování a 
obnova drobných objektů památkového charakteru. Dotace nebyla městu přidělena, proto 
vloni 2 etapa restaurování nebyla zahájena. V letošním roce bude opět podána žádost o 
dotaci.  

 
Dotace a příspěvky z dotace na opravy domů v MPR soukr. vlastníkům 

 

Součástí rozpočtu města je souhrnný příspěvek - spolupodíl města na akce soukromých 

vlastníků podpořené z Programu regenerace MPR z Ministerstva kultury ČR v roce 2021. 

 
Obnova oken nám. TGM 27/39 
 
Okna bytového domu jsou ve špatném technickém a zejména estetickém stavu, 

odpovídajícím stáří a prováděné údržbě. Předpokládané náklady na realizaci jejich obnovy 
a zajištění TDI jsou vyčísleny na 200  tis. Kč. Obnova bude provedena z 50 % z rozpočtu 
města a z 50 % z dotace Programu regenerace MPR z Ministerstva kultury ČR (dotace je 
poskytnuta jen na uznatelné náklady). 

 
TGM 34/25 - osazení vnitřního zábradlí 
 
Kované zábradlí v objektu je v havarijním stavu. Záměrem je zábradlí obnovit a doplnit 

chybějící části. Na akci je podána žádost o dotaci z Programu regenerace MPR pro rok 
2021. 

 
Bránská 46/19 - obnova 4 BJ 
 
Celkové předpokládané náklady na obnovu 4 bytových jednotek měšťanského domu 

jsou ve výši 7 mil. Kč. Jedná se o náklady na realizaci obnovy, záchranný archeologický 
průzkum a zajištění TDI a AD. V loňském roce byla zahájena obnova v rozsahu 3,1 mil. 
Kč. Z finančních důvodů bude provedena obnova v letošním roce v celkovém nákladu cca 
2.700 tis Kč (rozsah nákladů závisí na výši poskytnuté dotace). Z této částky bude letos 
pokračovat rekonstrukce bytových jednotek, restaurování hřebínkových kleneb v 1. NP a 
zejména realizace původně neočekávaných prací z důvodu havarijního stavu – střecha a 
parcelační zeď. 

Na část prací v letošním roce předpokládáme dotaci ve výši cca 700 tis Kč z Programu 
regenerace MPR Ministerstva kultury ČR. 
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Obnova dveří a oken Bránská 42/10 
 
Na základě požadavku správce bytového fondu města (Technické služby Moravská 

Třebová s.r.o.) byla navržena do rozpočtu města v letošním roce obnova a repase oken a 
dveří bytového domu. Předpokládané náklady na realizaci prací jsou ve výši 300 tis. Kč. 
I na tento objekt město požádalo o dotaci z Programu regenerace MPR z Ministerstva 
kultury ČR. 

 
Muzeum – obnova oken 
 
V loňském roce byla realizována 1. etapa obnovy oken – jednalo se o část 

1. nadzemního podlaží (1,26 mil. Kč). Zbývá dokončit výměnu oken 1. nadzemního 
podlaží a celé 2. nadzemní podlaží. Náklady na realizaci 2. etapy jsou předběžně 
vyčísleny na 1,1 mil. Kč.  

 
Restaurování portálu MÚ Olomoucká, osazení nových dveří do dvora 
 
Celkové předpokládané náklady jsou ve výši 180 tis. Kč. Práce související s 

restaurováním vstupního portálu a obnovou dveří budou rovněž spolufinancovány 
z dotace výše uvedeného programu, dotací bude kryto až 100 % uznatelných nákladů na 
restaurování a 50 % nákladů na osazení dveří. 

 
Marxova - ohradní zeď - obnova 
 
Na základě požadavku vlastníků přilehlého pozemku je navržena obnova hradební zdi 

ve dvoře. Stávající hradba je ve špatném technickém stavu. Stav hradby ze strany od 
parkoviště u supermarketu je dobrý. Obnovu hradby ve výši 200 tis. Kč lze provádět 
z 50 % z dotace z Programu regenerace MPR z Ministerstva kultury ČR.  

 

Bezpečnost silničního provozu (dopravní výchova) 
 

Na základě zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích ve znění 
pozdějších předpisů patří do povinností obce s rozšířenou působností provádění prevence 
v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. Částka je určena zejména 
na zabezpečení dopravní výchovy v předškolních a školních zařízeních, popř. na pořízení 
prvků zvyšujících bezpečnost v dopravě (zrcadla, příčné prahy,…). 

 
Městský architekt 
 
Spolupráce s městských architektem byla zahájena v roce 2017, v roce 2021 

očekáváme intenzivnější spolupráci, rozpočet je proto nastaven na 150 tis. Kč. 
 
Městská hromadná doprava 
 
Městská hromadná doprava byla zavedena ve městě v závěru roku 2018. Prioritou při 

jejím zavedení byla její návaznost na železniční přípoje vlaků do České Třebové a zpět. 
V roce 2020 byl provoz městské hromadné dopravy ukončen (nebyla prodloužena 
smlouva s provozovatelem). Součástí rozpočtu města v letošním roce je proto pouze 
kompenzace nákladů dopravci za prosinec 2020.  
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Narovnání s Kongregací Sester Neposkvrněného Početí Panny Marie  
 
Částka 1,5 mil Kč představuje poslední splátku plynoucí z uzavřené Dohodu  o 

narovnání mezi městem Moravská Třebová a Kongregací Sester Neposkvrněného Početí 
Panny Marie III. řádu sv. Františka z Assisi ve věci nemovitostí v areálu Sociálních služeb 
města Moravská Třebová. Částka byla sice již součástí upraveného rozpočtu města v roce 
2020, v závěru roku však nebyla odeslána z účtu města. 

 
Implementace strategického plánu města 
 
Vyčleněné finanční prostředky jsou určeny na zpracování studií, projektů, projektových 

dokumentací, rozvojových záměrů a dalších aktivit souvisejících s implementací 
strategického plánu města, který byl zpracován v roce 2018. 

 
Participativní rozpočet 
 
I v roce 2021 budou moci občané podávat své návrhy na realizaci malých projektů do 

100 tis. Kč na úpravu svého okolí, vybudování dětských hřišť,… V rámci rozpočtu města je 
vyčleněno na tyto projekty 400 tis. Kč. 

 
 
 
6. Investiční výdaje – třída 6  

 
U investičního projektů Na hranici na hraně, Výzva 47 - ZŠ Palackého a ZŠ Kostelní 

nám a Nová expozice ve věži zámku je předpokládána spoluúčast z prostředků Evropské 
unie. Ostatní investiční akce byly do rozpočtu zařazeny na základě stanovení jejich priorit 
a v souladu s finančními možnosti města. 

 

 Projekt Na hranici na hraně – název mezinárodního projektu, který město realizuje 
spolu s polským partnerem a obcí Dolní Morava zní Na hranici na hraně, 
v Moravské Třebové se budou v letošním roce budovat singletracky a pumptrack.  
 

 Výzva 47 – ZŠ Palackého a ZŠ Kostelní nám. – v rámci projektu dojde v objektu 
ZŠ Palackého 1351, Moravská Třebová k rekonstrukci odborných učeben fyziky, 
chemie a informatiky, vč. jejich vybavení nábytkem, technickými a učebními 
pomůckami, výpočetní a informační technikou. Prostřednictvím stavby osobního 
výtahu, rampy pro osoby ZTP a stavby bezbariérového WC dojde k zajištění 
bezbariérovosti celého objektu školy. Zajištěna bude rovněž vnitřní konektivita školy 
a připojení k internetu. U ZŠ Kostelní nám. dojde také k rekonstrukci odborných 
učeben fyziky, chemie a informatiky, vč. jejich vybavení nábytkem, technickými a 
učebními pomůckami, výpočetní a informační technikou. Prostřednictvím stavby 
osobního výtahu dojde k zajištění bezbariérovosti celého objektu školy. Do  
rozpočtu jsou zahrnuty očekávané výdaje na práce a dodávky realizované v obou 
školách v letošním roce. Projekty by měly být v roce 2021 ukončeny. 

 

 Nová expozice ve věži zámku - v rámci realizace projektu budou zpřístupněny dvě 
místnosti ve věži renesančního zámku v Moravské Třebové, ve kterých budou 
umístěny exponáty z období rané renesance po konec 19. století i s vazbou na 
starobylý polský rod Oppersdorf. Za aktivní spolupráce partnerů budou vydány 
propagační materiály. Realizace mikroprojektu zpřístupní širší veřejnosti kulturní 
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dědictví z oblasti architektury a přispěje tak k rozvoji cestovního ruchu. Celkový 
rozpočet projektu je vyčíslen na 35.294 Euro. 

 

 Investice informatika – rozpočet zahrnuje náklady na pořízení 1 multifunkčního 
z důvodu končícího servisního zabezpečení a s ohledem na životnost zařízení.  
 

 Výkupy pozemků - rozpočet zahrnuje výkupy pozemků od Povodí Moravy 
(pozemky dotčené in-line a cyklostezkou na Knížecí louce,…) a dále možné další 
výkupy od Státního pozemkového úřadu, popř. od Úřadu pro zastupování státu ve 
věcech majetkových. 
 

 Modernizace VO – splátka 2021 - součástí rozpočtu jsou roční splátky realizované 
modernizace veřejného osvětlení, která proběhla v roce 2012, tento investiční výdaj 
bude součástí rozpočtu města až do roku 2023. 
 

 Rozšíření VO, doplnění světelných bodů – v rámci rozpočtu města jsou 
plánovány také výdaje na rozšíření světelných bodu a veřejného osvětlení. Jedná 
se o výdaje na rozšíření veřejného osvětlení zejména v částech města, na ulici 
Nádražní a na in-line stezce. 
 

 Projekt EPC – úsporná opatření v objektech příspěvkových organizací - 
splátky 2021 – projekt, realizovaný v roce 2015, zahrnoval realizaci následujících 
opatření v členění na jednotlivé objekty příspěvkových organizací: 

- ZŠ Čs. armády 179 – rekonstrukce plynové kotelny v objektu školy, instalace 
teplotní regulace pro využití vnitřních tepelných zisků, náhrada vybraných svítidel 
za nová s úspornějšími zdroji světla (chodba školy, tělocvična), osazení tlačítkových 
baterií u umyvadel,  

- ZŠ Kostelní nám. 21 - rekonstrukce plynové kotelny v objektu školy, náhrada 

vybraných svítidel za nová s úspornějšími zdroji světla (tělocvična), osazení 

tlačítkových baterií u umyvadel ve třídách, 

- Základní škola Palackého 1351 - rekonstrukce plynové kotelny v areálu školy 
a rozvodů topné vody, instalace kondenzačních zdrojů tepla, částečná 
decentralizace přípravy teplé vody, osazení IRC regulace pro místní regulaci 
vytápění prostor, náhrada a rekonstrukce stávající vzduchotechniky pro větrání 
bazénu, náhrada vybraných svítidel za nová s úspornějšími zdroji světla (koridory, 
tělocvična, bazén), osazení tlačítkových baterií umyvadel ve třídách a na sociálních 
zařízeních v koridorech, u jídelny a u tělocvičny,  

- Sociální služby města Moravská Třebová - rekonstrukce plynové kotelny v areálu, 

změna koncepce vytápění a ohřevu teplé vody (decentralizace), instalace 

kondenzačních zdrojů tepla, náhrada vybraných svítidel za nová s úspornějšími 

zdroji světla (prádelna), 

- Zámek - osazení IRC regulace pro místní regulaci vytápění prostor v části objektu 

základní umělecké školy, osazení tlačítkových stojánkových baterií u umyvadel na 

sociálních zařízeních. 

Celkové náklady na realizaci výše popsaných opatření činily 11.816 tis. Kč včetně 

DPH bez finančních nákladů (úrok ve výši 4,4 % - celkem 2.150 tis. Kč za 10 let 

splácení). Dále jsou dodavateli hrazeny i náklady na energetický management 

projektu (2.504 tis. Kč za celou dobu splácení projektu). 
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Provedená základní opatření jsou splácena formou ročních splátek základního 

opatření – 976,50 tis. Kč, finančních nákladů (úroky) – 215 tis. Kč a nákladů na 

dotační management – 250,47 tis. Kč. 

Zároveň hradíme i půjčku na DPH z realizovaných opatření. Na úhradu DPH 

poskytl dodavatel městu půjčku na 10 let také s úrokovou sazbou 4,4 % s roční výší 

splátky jistiny 205,07 tis. Kč a úroků v roční výši 45,15 tis. Kč.     

 

 Pořízení změny ÚP – v roce 2021 očekáváme doplatek nákladů na realizací prací 

na požadovaných změnách územního plánu z minulého roku. 

 

 Chodník ulice Olomoucká - III. etapa, MT –  v roce 2021 je plánováno vybudování 
12 parkovacích míst ze zatravňovací dlažby u prodejny stavebnin a doplnění 
chodníku od křižovatky po konec nově vybudovaného parkoviště. Rozsah 
realizovaných prací bude upřesněn na základě zpracování projektové 
dokumentace. 
 

 Cyklostezka Útěchov - II. a III. etapa – v roce 2021 by měly být dokončeny 
projekční práce a podána žádost o dotaci na dlouhodobě plánovanou cyklostezku 
do Útěchova. 
 

 Skupinový vodovod Moravskotřebovska – město se spolupodílí na projektech 
Skupinového vodovodu Moravskotřebovska, které se nás přímo dotýkají. V roce 
2021 je náš investiční spolupodíl ve výši 150 tis. Kč určen na akce – výměna 
vodovodu v ulici Svitavské a výměna telemetrických stanic Křížový vrch, Huttbush a 
Západní. 
 

 Vodovodní odbočky – město hradí z vlastního rozpočtu napojení nových 
vodovodních přípojek v katastru města. Tento postup byl odsouhlasen Skupinovým 
vodovodem Moravskotřebovska. 
 

 Rekonstrukce kanalizace a komunikace ul. Svitavská včetně úpravy veřejného 
prostoru – v průběhu dubna bude zahájena celková revitalizace ulice Svitavské 
v úseku od J. K. Tyla po Dr. Jánského. Bude rekonstruována dešťová a splašková 
kanalizace, vyměněn vodovod, upraven režim pro cyklisty, vybudována nová 
parkovací stání a nový povrch vozovky a zároveň dojde k obnově zeleně tak, aby 
se tato ulice stala moderní a reprezentativní bránou do města. Vzhledem 
k výraznému meziročnímu poklesu daňových příjmů města se zatím předpokládá 
realizace projektu na etapy v letech 2021 – 2022.  
 

 Investiční dotace TJ Sokol Boršov – tělovýchovná jednota bude podávat žádost o 
dotaci z prostředků Pardubického kraje na pořízení nového zahradního traktoru pro 
potřeby sportovního areálu. Celkové předpokládané náklady na pořízení činí 
165 tis. Kč. S ohledem na nedostatek vlastních finančních prostředků se 
tělovýchovná jednota obrátila na město se žádostí o poskytnutí dotace ve výši 
55 tis. Kč na pokrytí jejich spoluúčasti. 
 

 Víceúčelové sportoviště ZŠ Palackého - vrhačský sektor – částka 200 tis. Kč je 
určena na výměnu poškozeného vrhačského sektoru. 
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 Investiční dotace Nemocnici následné péče Mor. Třebová – příspěvková 
organizace požádala město o podporu při úhradě části nákladů na modernizaci 
radiodiagnostického pracoviště. Výše požadavku nemocnice na spoluúčast města 
činí 300 tis. Kč. 
 

 Knížecí louka  - hřiště – rozšíření – rozpočet odráží záměr postupného 
rozšiřování herních popř. fitness prvků v areálu na Knížecí louce (2. etapa proběhla 
v roce 2020). Záměrem v letošním roce je zejména úprava dopadových ploch u 
stávajících prvků. 
 

 Doplnění a úpravy kontejnerových stání – výdaje jsou reakcí na požadavky 
vedení města a občanu na vybudování dalších kontejnerových stání ve městě. 
Kontejnerová stání (s ohledem na pořizovací náklady) budou obnovována postupně 
v průběhu několika dalších let. 
 

 Rekonstrukce topného systému radnice – první etapa rekonstrukce proběhla 
v roce 2020 (zadní trakt radnice), rekonstrukce topného systému radnice by měla 
přinést úsporu nákladů na vytápění ve výši cca 30 %, stávající kotle jsou zastaralé. 
Město podalo žádost o dotaci na realizaci projektu ze 121. výzvy Ministerstva 
životního prostředí zaměřené na energetické úspory budov. 
 

 Chodník Udánky - jedná se o vybudování chodníku, který bude navazovat na nový 
chodník v prostoru návsi a bude pokračovat směrem k hasičské zbrojnici. Součástí 
bude přechod na návsi přes komunikaci směrem k potoku a lávce, rekonstrukce 
stávající lávky a napojení na vybudovaný chodník podél rekonstruované silnice na 
Udánském kopci. 
 

 Lokalita Jihozápad – DUR – v letošním roce předpokládáme zpracování 
dokumentace pro územní rozhodnutí pro lokalitu Jihozápad. 
 

 PD poldry Jihozápad – v údolí lokality jsou na vodoteči navrženy hráze tří 
částečně zavodněných retenčních nádrží (poldrů). Návrh nádrží vznikl v rámci 
plánu společných zařízení v souvislosti s probíhajícími pozemkovými úpravami. Na 
zpracování projektové dokumentace bude podána žádost o dotaci z výzvy 6/2020 
OPŽP Projektová příprava – sucho a povodně se záměrem návazného podání 
žádosti na realizaci opatření pro zadržování vody do relevantní výzvy v rámci OPŽP 
2021 – 2027. 
 

 Rekonstrukce zadního traktu ZŠ Kostelní nám. – PD – na základě rozhodnutí 
zastupitelstva města z listopadu 2020, kterým bylo schváleno sloučení 
příspěvkových organizací Základní škola Moravská Třebová, Čs. armády 179, 
okres Svitavy, IČO: 63609053 a Základní škola Moravská Třebová, Kostelní 
náměstí 21, okres Svitavy, IČO: 63608944, v jeden právní subjekt s účinností od 
01.09.2021 byly zahájeny práce související se zpracováním projektové 
dokumentace na rekonstrukci zadního traktu budovy školy na adrese Kostelní nám. 
21/2, Moravská Třebová.  Rekonstrukce by měla být rozdělena na 2 etapy: 

- vybudování stravovacího komplexu školní jídelny - výdejny 
- vybudování 5 kmenových učeben a prostorů pro družinu 
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 Výkup objektu Miltry – část kupní ceny se město zavázalo uhradit v pravidelných 
čtvrtletních splátkách ve výši téměř 542 tis. Kč do června 2022. Celková výše 
splátek, které budou uhrazeny v letošním roce, činí 2.167 tis. Kč. 
 

 Workoutové hřiště – vítězným projektem loňského participativního rozpočtu se 
stalo vybudování workoutového hřiště v lokalitě Knížecí louky. Nabídka vítězného 
dodavatele dosahuje částky téměř 600.000 Kč. Hřiště bude vybudováno až 
v letošním roce. 
 

 Parkovací automat – záměrem je nahrazení parkovacího automatu na vjezdu do 
náměstí za parkovací automat umožňující platbu kartou. Výdaj na pořízení 
automatu už byl součástí rozpočtu města v roce 2020, automat ale do konce roku 
nebyl dodán. 
 

 Mosty Boršov – aby bylo možné, ze strany Lesů ČR, investovat další prostředky 
do projekční přípravy úpravy zbývající trasy koryta v intravilánu části města Boršov, 
je nezbytné zajistit rekonstrukci zbývajících nekapacitních propustků. V rámci první 
etapy se jedná o tři propustky, součástí návrhu rozpočtu města je zatím 
rekonstrukce 1 propustku (mostu). 
 

 Rozšíření a obnova MKDS -  původním záměrem v letošním roce bylo vybudování 
nového kamerového bodu u pumptracku, výměna kamery na zámku a výměna 
kamery na budově školy na ulici Komenského. Celkové náklady jsou ale vyčísleny 
na 380 tis. Kč, vzhledem k úsporným opatřením v rozpočtu roku 2021 je součástí 
návrhu rozpočtu města částka 150 tis. Kč, bude tedy nutné stanovit priority 
k realizaci v letošním roce. 
 

 Investice hrazené z HČ – do rozpočtu je zahrnuto celkem 6 akcí k realizaci 
z prostředků hospodářské činnosti města (rekonstrukce objektu smuteční obřadní 
síně, plynofikace bytů Bránská 17 a Farní 1, rekonstrukce bytu Olomoucká 12, 
rušení septiků a rekonstrukce a Bránská 19 – obnova 4 bytových jednotek). Obnova 
4 bytových jednotek na ulici Bránské je nejvýznamnější akci spolufinancovanou 
z hospodářské činnosti a je součástí běžných výdajů v oblasti Kulturní dědictví a 
MPR vč. hospodářské činnosti. Převod prostředků na realizaci těchto záměrů je 
součástí příjmové části rozpočtu města (položka Převody z vlastních fondů HČ 
financování investic popř. oprav v roce 2021). 
 
 
 

7. Rekapitulace rozpočtových příjmů a položky financování 
 

Rozpočet v roce 2021 generuje provozní přebytek ve výši 14.605 tis. Kč (rozdíl mezi 
běžnými příjmy ve výši 238.200 tis. Kč a běžnými výdaji včetně rozsáhlejších oprav 
majetku ve výši 223.595 tis. Kč). Investiční rozvoj je v roce 2021 kryt jednak z části 
provozního přebytku, dále také z kapitálových příjmů a dílčího zapojení zůstatku 
finančních prostředků na účtech města. 

Kromě položek, které zvyšují celkovou částku financování - zapojení zůstatku 
prostředků na účtech města do hospodaření v roce 2021 (ve výši 7.910 tis. Kč) je v  
rozpočtu počítáno i s položkou, která financování snižuje. V následující tabulce je uvedena 
konkretizace položky, která snižuje celkovou hodnotu financování, tj. splátky jistiny 
z poskytnutých úvěrů a půjček. 
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Úvěr/Půjčka Věřitel Splátka jistiny (v Kč) 

Odkanalizování Udánek, Sušic a Boršova vč. ČOV Česká spořitelna, a.s. 2.668.000,00 

Odkanalizování Udánek, Sušic a Boršova vč. ČOV SFŽP ČR 1 928 820,00 

Projekt EPC - úsporná opatření v objektech PO Amper Savings, a.s. 205 065,00 

Rekonstrukce bazénu ZŠ Palackého Komerční banka. a.s. 3.100.000,00 

Splátka jistiny v roce 2021 CELKEM   7.901.885,00 

 
V tabulkové části návrhu rozpočtu je uveden celkový přehled úvěrových závazků města. 

Usnesením vlády č. 1395/2008 ze dne 12. 11. 2008 byla zrušena regulace zadluženosti 
obcí a krajů pomocí ukazatele dluhové služby a byl zaveden nový systém monitoringu 
hospodaření obcí. Každoročně je prováděn výpočet soustavy informativních 
a monitorujících ukazatelů (SIMU) za obce a jimi zřizované příspěvkové organizace. 
Po vyhodnocení všech podkladů jsou obce, jejichž ukazatel celkové likvidity bude 
v intervalu <0; 1> a zároveň podíl jejich cizích zdrojů a přijatých návratných finančních 
výpomocí k celkovým aktivům bude vyšší než 25 % včetně, osloveny dopisem ministra 
financí a požádány o zdůvodnění neuspokojivého stavu a o stanovisko zastupitelstva 
obce. Součástí těchto monitorovacích ukazatelů je i ukazatel dluhové služby vyčíslený 
za roky 2011–2021 (rok 2021 je odhadnut) na stranách 17 a 18 tabulkové části návrhu 
rozpočtu města. 
 


