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Komentář k rozboru hospodaření k 30.04.2021 
a k návrhu rozpočtových úprav 

 
I. Běžné rozpočtové příjmy 
 
Upravený rozpočet běžných rozpočtových příjmů ve výši 240.200 tis. Kč byl k 30.04.2021 
naplněn částkou 90.804,93 tis. Kč na 37,80 %. V další části komentáře k běžným rozpočtovým 
příjmům je uveden komentář k příjmům z daní a položek, u kterých je disproporce 
v naplňování. Kromě toho je věnována pozornost položkám, kde je navržena významnější 
úprava rozpočtu. 
 
1. Daňové příjmy (příjmy z daní, správní, místní a ostatní poplatky) - třída 1 
 
Příjmy z daní 
 
Podrobné naplňování jednotlivých druhů daní je uvedeno na stranách 5, 6, 7 a 8 tabulkové 
části rozboru hospodaření.  
 
Do rozpočtu města byly přijaty (v lednu 2021) daňové příjmy ve výši 8.953,74 tis. Kč. Tato 
částka představuje doplatek daňových příjmů za rok 2020 zaslaných finančním úřadem na 
účet města až začátkem ledna 2021 (v roce 2020 byl tento doplatek cca 681 tis. Kč nižší). 
 
Celkový rozpočet daní (sdílených i výlučných) ve výši 131.500 tis. Kč byl k 30.04.2021 naplněn 
na 32,04 % tj. na částku 42.130,52 tis. Kč. Celkové daňové příjmy v prvních 4 měsících roku 
jsou o více než 2,6 mil. Kč nižší než ve stejném období roku 2020. Daňové výnosy meziročně 
v období 1-4/2021 poklesly o téměř 6 %.  
 
Vývoj daňových příjmů v prvním čtvrtletí letošního byl nepříznivý a podobný trend lze očekávat 
i v dalším období roku. 
 
Správní, místní a ostatní poplatky  
 
Schválený rozpočet správních, místních a ostatních poplatků ve výši 12.990 tis. Kč byl 
k 30.04.2021 naplněn na 53,73 %, tj. ve výši 6.979,64 tis. Kč. Naplňování jednotlivých 
správních poplatků je uvedeno v tabulce č. 1.  
 
 
Tab. č. 1 – Správní poplatky (v Kč) 
 

SPRÁVNÍ POPLATKY
Skutečnost

2020
Rozpočet 2021

Skutečnost

k 30.04.2021

Odbor výstavby a územního plánování 611 450,00 600 000,00 183 300,00

Odbor vnitřních věcí 455 425,00 500 000,00 141 215,00

Obecní živnostenský úřad 138 685,00 130 000,00 55 915,00

Odbor majetku města a komunál. hosp. 1 650,00 0,00 0,00

Odbor dopravy 2 977 865,00 2 800 000,00 867 345,00

Odbor životního prostředí 120 550,00 120 000,00 29 925,00

Správní poplatky celkem 4 305 625,00 4 150 000,00 1 277 700,00   
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2. Ostatní (nedaňové) příjmy – třída 2 
 

Celkový upravený rozpočet ostatních (nedaňových) příjmů ve výši 39.340 tis. Kč byl 
k 30.04.2021 naplněn na 32,83 %, tj. ve výši 9.362,14 tis. Kč. Největší podíl na ostatních 
nedaňových příjmech města mají zejména příjmy z pronájmu majetku (7.326,80 tis. Kč 
z celkové výše plnění nedaňových příjmů k 30.04.2021).  
 
V tabulce č. 2 je uveden podrobnější přehled položky ostatní nedaňové příjmy jinde 
nespecifikované. 
 
Tab. č. 2 – ostatní nedaňové příjmy jinde nespecifikované 
 

Ostatní nedaňové příjmy j.n.

(tzv.nahodilé příjmy)

Skutečnost

k 30.04.2021 (v Kč)

Nevyplacený zůstatek depozitního účtu (mzdy z roku 2020) 287 424,00

Ostatní příjmy 12 732,51

CELKEM 300 156,51  
 
K navrhovaným rozpočtovým úpravám: 
 

 Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí – je navržena úprava rozpočtu 
v souladu s naplňováním položky, jejíž součástí jsou příjmy z pronájmy plynovodu 
v ulici Strážnického a v ulici Nová.  
 

 Příjmy z fin. vypořádání minulých let – doplatky nákladů na volby – z finančního 
vypořádání za rok 2020 vyplynuly nároky na doplatek nákladů vynaložených 
v souvislosti s konáním voleb do zastupitelstev krajů v roce 2020 (79,87 tis. Kč). 
 

 Příjmy z věcných břemen – je navržena úprava rozpočtu v souladu se skutečným 
plněním položky. Město v prvních 4 měsících letošního roku uzavřelo smlouvy o zřízení 
věcného břemene se společnostmi ČEZ Distribuce, a.s. a GasNet, s.r.o. související 
s jejich projekty v ulicích Josefská, Mlýnská, Horní a Lanškrounská. Příjmy z těchto 
smluv tvoří většinu příjmů z věcných břemen v rámci rozpočtu města za období 
1- 4/2021.  
 

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

3. Kapitálové příjmy – třída 3 
 

Schválený rozpočet kapitálových příjmů ve výši 7.500 tis. Kč byl k 30.04.2021 naplněn na 
73,32 %, tj. do rozpočtu města bylo přijato celkem 5.498,67 tis. Kč. 
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4. Přijaté dotace (investiční a neinvestiční transfery) -  třída 4 
 
Celkový schválený rozpočet neinvestičních transferů (dotací) ve výši 66.370 tis. Kč byl 
k 30.04. 2021 naplněn na 48,31 %, tj. celkem 32.062,63 tis. Kč. Podrobný přehled již přijatých 
dotací i dotací, které bude město teprve přijímat je uveden na straně 4 tabulkové části rozboru 
hospodaření. 
 
Celkový schválený rozpočet investičních transferů (dotací) ve výši 20.100 tis. Kč byl 
k 30.04.2021 naplněn na 3,57 %, do rozpočtu bylo přijato celkem 517,35 tis. Kč.  
 
V tab. č. 3 je uveden přehled neinvestičních přijatých transferů od obcí za výkon přenesené 
působnosti. 
 
Tab. č. 3 – Transfery (dotace) od obcí za výkon přenesené působnosti  
 

Transfery od obcí
Skutečnost k 

30.04.2021 (v Kč)

Rozstání 1 500,00

Vranová Lhota 1 500,00

Dlouhá Loučka 3 000,00

Staré Město 1 500,00

Třebařov 4 500,00

Městečko Trnávka 7 500,00

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

 Neinvestiční přijaté transfery ze všeobecné pokladní správy SR – příspěvek ke 
zmírnění dopadů pandemie COVID 19 podle zákona č. 95/2021 Sb. – na základě 
zákona 95/20021 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 2021 byl městu poskytnut 
příspěvek ze státního rozpočtu na zmírnění negativních dopadů pandemie COVID 19 
na daňové příjmy za bonusové období 01.02. – 31.03.2021 ve výši 439,61 tis. Kč. 
 

 Neinvestiční přijaté transfery ze všeobecné pokladní správy SR – na přípravu sčítání 
lidu, domů a bytů v roce 2021 – dotace ve výši 3 tis. Kč je určena na zajištění doprovodu 
sčítacímu komisaři ve specifických objektech a lokalitách. 
 

 Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze státního rozpočtu - na výkon sociální práce 
mimo SPOD – dotace z MPSV ČR v souhrnné výši 810,74 tis. Kč je poskytnuta na 
výkon sociální práce s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí v roce 2021. 
 

 Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze státního rozpočtu - na řešení naléhavých potřeb 
při zabezpečení provozu soc. služeb – dotace v souhrnné výši 7.192,14 tis. Kč je 
určena pro příspěvkovou organizace Sociální služby města Mor. Třebová na odměny 
zaměstnanců v souvislosti s výkonem povolání v období pandemie koronaviru. 
 

 Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze státního rozpočtu – projekt Na hranici na hraně 
– na základě podání žádosti o platbu jsme obdrželi část dotace na realizaci projektu na 
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vybudování singletracku a pumptracku. Dotace z rozdělena na 2 části – část 
poskytnutou Českou republikou (9,54 tis. Kč) a část poskytnutou EU (162,15 tis. Kč). 
 

 Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze státního rozpočtu  - Obec přátelská rodině 2021 
-   město uspělo v soutěži MPSV ČR v grantovém řízení v I. dotační oblasti na realizaci 
opatření a aktivit zaměřených na rodinu a na vytvoření prostředí přátelského pro rodinu 
v obcích, městech a městských částech. Obsadili jsme 1. místo mezi 12 obcemi naší 
velikostní kategorie. Dotace bude poskytnuta maximálně do výše 100 %  
rozpočtovaných nákladů, které činí 1,1 mil. Kč. 
 

 Neinvestiční převody z národních fondů  - projekt Na hranici na hraně – jak je uvedeno 
v předchozí položce, na základě podání žádosti o platbu jsme obdrželi část dotace na 
realizaci projektu na vybudování singletracku a pumptracku, která se dělí na část 
poskytnutou z ČR (9,54 tis. Kč) a část poskytnutou z EU – národního fondu (162,15 tis. 
Kč). 
 

 Neinv. transfery - ZŠ Palackého a ZŠ Kostelní nám. - výzva 47 – projekty základních 
škol mají investiční i neinvestiční části, částka 365 tis. Kč je proto přesunuta z rozpočtu 
investičních dotací o dotací neinvestičních. 
 

 
 
II. Běžné a investiční (kapitálové) rozpočtové výdaje 
 

5. Běžné výdaje – třída 5 
 
Souhrnný upravený rozpočet běžných (neinvestičních) výdajů ve výši 225.595 tis. Kč byl 
k 30.04.2021 vyčerpán na 33,62 %, tj. čerpání ve výši 75.835,42 tis. Kč. 
 
Komentář k ostatním navrženým úpravám rozpočtu: 

 Na hranici na hraně - singletracky a pumptrack – u projektu zaměřeného na vybudování 
singletracků a pumptracku měla část výdajů v prvním čtvrtletí roku 2021 provozní 
charakter (výdaje na překlady), proto byly tyto výdaje přesunuty z investičních do 
běžných výdajů. 
 

 Správa zeleně – ulice Svitavská – úprava veřejného prostoru na ulici Svitavské 
zahrnuje i velký rozsah prací souvisejících s městskou zelení. Tyto práce nemají 
charakter investičních výdajů, přesuny mezi investičními a běžnými výdaji budou proto 
postupně předmětem úprav rozpočtu ve vazbě na realizované práce. První úprava, 
která je součásti tohoto rozboru hospodaření, se týká kácení stromů (220 tis. Kč). 
Částka je přesunuta z investičních výdajů, položky - Veřejný prostor Svitavská. 
 

 Správa hřbitovů – rozpočet je navýšen o příspěvek poskytnutý z Ministerstva pro místní 
rozvoj na zajištění sociálních pohřbů ve výši 100 tis. Kč. 
 

 Opravy a výměna kanalizace dle plánu obnovy – rozpočet je navýšen o následující 
položky: 
 

- 650.000 Kč – oprava dešťové kanalizace ulice Lanškrounská – výměnu 
kanalizace je potřeba provést z důvodu havarijního stavu zjištěného na základě 
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kamerové prohlídky ze dne 30.04.2021 provedené z důvodu momentálně 
probíhající akce Pardubického kraje, v rámci které je rekonstruován povrch ulice 
Lanškrounské.  

- 500.000 Kč - částka souvisí s vydaným platebním výměrem na úhradu poplatku 
za vypouštění odpadních vod do vod povrchových ze zdroje znečišťování 
Odlehčení ČOV Moravská Třebová - odtok z dešťové zdrže pro rok 2020. 
Poplatek vyměřil Státní fond životního prostředí ČR jako správce poplatku dle 
zákona 254/2001 Sb., o vodách ve výši 492.295 Kč. 

- 100.000 Kč – částka byla vynaložena na úhradu nákladů na dofakturaci spotřeby 
chemikálií na čistírně odpadních vod v roce 2020. 
 

 Nová expozice ve věži zámku – výdaje projektu na malování věže zámku měly 
charakter běžných výdajů. Částka 40 tis. Kč byla proto pouze přesunuta mezi 
investičními a běžnými výdaji.   
 

 Správa dětských hřišť a rozhledny – rozpočet je navýšen o výdaje na zpracování 
projektové dokumentace na výměnu nosným dřevěných prvků rozhledny Pastýřka za 
prvky kovové. 
 

 Správa a dovybavení areálu na Knížecí louce – v rámci rozšíření prvků na Knížecí 
louce byla realizována živá vrbová výsadba, která ale nemá charakter investičních 
výdajů. Částka 150 tis. Kč je proto přesunuta z investičních výdajů, položky Knížecí 
louka – hřiště – rozšíření do běžných výdajů. 
 

 Správa singletracků a pumptracku – projekt na vybudování singletracků a pumptracku 
bude dokončen v letních měsících tohoto roku, s kontrolou trailových tratí a jejich 
údržbou budou spojeny určité náklady, které jsou v rámci rozboru hospodaření jen 
odhadnuty. 
 

 Revitalizace toku Třebůvka v lokalitě Knížecí louka – město dořešilo vlastnické vztahy 
k pozemkům dotčeným realizací projektu, v roce 2021 proto budeme doplácet už jen 
poměrnou část nájemného za tyto pozemky.  
 

 Sociální služby – rozpočet příspěvkové organizace je navýšen o dotaci z Ministerstva 
práce a sociální věcí v souhrnné výši 7.192,14 tis. Kč určenou na odměny zaměstnanců 
v souvislosti s výkonem povolání v období pandemie koronaviru. Dotace je mezi 
jednotlivé provozované sociální služby rozdělena takto: 

- domov pro seniory – 5.336.259 Kč 
- domov se zvláštním režimem – 1.284.491 Kč 
- pečovatelská služba – 496.130 Kč 
- odlehčovací služba – 75.255 Kč 

 

 Opravy objektů příspěvkových organizací – MŠ – částka 250 tis. Kč je přesunuta do 
investiční části rozpočtu města, položky Revitalizace zahrady MŠ Sušice - doplnění 
herních prvků. Na realizace projektu máme schválenou dotaci ze Státního 
zemědělského intervenčního fondu, Program rozvoje venkova ČR ve výši 199.408 Kč. 
 

 Opravy objektů příspěvkových organizací – DDM – částka 50 tis. Kč je určena na 
opravu havárie vodovodní přípojky. Vodovodní přípojku a vodovodní šachtu narušuje 
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kořenový systém vzrostlých stromů, došlo proto k jejich přeložení a výměně do míst, 
kde nehrozí jejich další poškození.  
 

 ZŠ Palackého a ZŠ Kostelní nám. – výzva 47 – projekty základních škol mají investiční 
i neinvestiční části, částka 3.000 tis. Kč je proto přesunuta z rozpočtu investičních 
výdajů do běžných výdajů. 
 

 Činnost místní správy – platy zaměstnanců a ostatní osobní výdaje – 55 tis. Kč je 
přesunuto z platů do dohod mimo pracovní poměr.  Částka 30 tis. Kč je určena na 
úhradu odměny externímu zaměstnanci za finální zpracování Střednědobého plánu 
rozvoje sociálních služeb pro ORP Moravská Třebová. Dokument tak bude zpracován 
s vysokou odborností v návaznosti na aktuální složitou situaci na poli sociálních služeb 
v regionu a bude tak moci být podkladem pro případné dotační žádosti nebo registraci 
služeb do sítě krajských sociálních služeb. Částka 25 tis. Kč má vazbu na dohodu o 
provedení práce uzavřenou se zaměstnankyní na rodičovské dovolené na práce 
související s agendou územního plánování (příprava podkladů k žádostem o nový 
územní plán nebo k jeho změně obcí ve správním obvodě úřadu územního plánování). 
Rozpočet ostatních osobních výdajů je dále navýšen o přijatou dotaci ve výši 3 tis. Kč 
na přípravu sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021, určenou na zajištění doprovodu 
sčítacímu komisaři ve specifických objektech a lokalitách. 
 

 Činnost místní správy – ostatní provozní výdaje – navržená úprava rozpočtu má 
následující strukturu: 

- navýšení rozpočtu o částku 110 tis. Kč, které vychází z vyúčtování spotřeby 
elektrické energie v budově radnice za rok 2020, doplatek přesáhl částku 70 tis. 
Kč a došlo k navýšení měsíčních záloh od dubna 2021 z 12,30  tis. Kč na 17 tis. 
Kč.   Z důvodu přesunu městské policie do budovy radnice vzrostla spotřeba 
elektrické energie v tomto odběrném místě o 13 MWh ročně. Spotřeba EE policie 
již nově není součástí jejich provozního rozpočtu, nebyla ale chybně zahrnuta 
do požadavku na provozní rozpočet městského úřadu pro rok 2021. Proto je 
navržena rozpočtová úprava. 

- přesun částky 70 tis. Kč do investičních výdajů – jedná se o výdaje na dílčí část 
úprav kanceláře Obecního živnostenského úřadu v budově na ulici Olomoucké. 
Dojde k rozdělení místnosti zděnou příčkou na 2 části, čímž vznikne samostatná 
kancelář pro vedoucí odboru a upraví se tak současné nevhodné podmínky pro 
projednávání žádostí podnikatelů u přepážek, kdy nelze zajistit dostatečnou 
diskrétnost. Úsek registrace bude nově rozdělen do dvou kanceláří. 

 

 Činnost místní správy – krizové řízení – z rezervy vyčleněné na krizové řízení je 
přesunuta částka 70 tis. Kč určená na nákup ochranných pomůcek, testů a zvýšené 
náklady na úklid a desinfekci budov městského úřadu.  
 

 Provoz IT – rozpočet je navýšen o: 
- 100 tis. Kč – nákup notebooků pro práci v nouzovém stavu v režimu home office, 

částka na pořízení notebooků je uvolněna z rezervy na krizové řízení, 
- 50 tis. Kč – pořízení 2 licencí účetního SW (pro rozpočtáře a OISM – pracovnici 

zabývající se místním poplatkem za komunální odpad – výběrem plateb a 
evidencí úhrad). 
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 Olomoucká 12 - rekonstrukce bytu č. 4 – rekonstrukce byla původně zařazena do 
investičních výdajů realizovaných v rámci hospodářské činnosti města, práce ale mají 
charakter oprav, je proto navržen přesun mezi investičními a běžnými výdaji rozpočtu 
města. 
 

 Obec přátelská rodině 2021 – město uspělo v soutěžním dotačním řízení MPSV se 
svým projektem zaměřeným na prorodinnou politiku. V průběhu roku 2021 budou 
realizovány tyto aktivity a dílčí projekty: 

- workshopy podporující obnovu tradic 
- akce pro rodiny s dětmi 
- aktivity na podporu dobrovolnictví 
- nákup mobilního vybavení pro komunitní akce 
- vybudování coworkingového a vzdělávacího centra 
- příležitostné hlídání dětí 
- aktivity na podporu pracovních kompetencí 
- zařízení dětského koutku v knihovně 
- aktivity pro předcházení sociopatologických jevů v romských rodinách 
- přednášky a kurzy na podporu pěstounských rodin 
- podpora rodičovských kompetencí 

 
 
 
 
6. Investiční výdaje – třída 6 
 

Schválený rozpočet investičních výdajů ve výši 7,.995 tis. Kč byl k 30.04.2021 čerpán částkou 
9.122,03 tis. Kč, tj. na 12,85 %.  
 
K navrhovaným úpravám rozpočtu: 
 

 Projekt Na hranici na hraně – singletracky a pumptrack - u projektu měla část výdajů 
v prvním čtvrtletí roku 2021 provozní charakter (výdaje na překlady), proto byly tyto 
výdaje přesunuty z investičních do běžných výdajů (10 tis. Kč). Přesuny budou 
pokračovat i v rámci následujících rozborů hospodaření.  
Navýšení rozpočtu o 600 tis. Kč má vazbu na vícepráce vzniklé při realizaci projektu. 
Vícepráce se týkají zejména změn v trase singletracků - trasy dle původní zadávací 
projektové dokumentace nebylo vhodné realizovat (vysoká hustota, velký sklon, malý 
komfort pro uživatele se zaměřením na širokou škálu uživatelů různých dovedností 
jízdy). Další vícepráce s dopadem do ceny díla jsou práce, které vznikly z důvodu 
potřeby překonání podmáčených erozních rýh a vodoteče propustky, aby byla zajištěna 
bezpečná možnost přejezdu přes tyto úseky a současně byl zabezpečen volný odtok 
vody z lokality; jedná se o vybudování 23 ks propustků na trase singletracků. 
  

 Výzva 47 - ZŠ Palackého a ZŠ Kostelní nám. – i v rámci tohoto projektu jsou výdaje 
rozděleny na investiční a neinvestiční, je proto navržen přesun části realizovaných 
výdajů z investic do provozu.  
 

 Nová expozice ve věži zámku – je navržen pouze přesun části výdajů projektu mezi 
investičními a běžnými výdaji. 
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 Pořízení změny ÚP – cena za zpracování změny č. 5 územního plánu města činí, dle 
uzavřené smlouvy, 170 tis. Kč, je proto navrženo navýšení rozpočtu o 20 tis. Kč. 

 

 Rekonstrukce kanalizace a komunikace ul. Svitavská – městu nebyla přiznána dotace 
na rekonstrukci komunikace a proto je navrženo dofinancování akce tak, aby mohla být 
dokončena ještě v letošním roce. Celkové současné předpokládané náklady akce jsou 
vyčísleny na 23,3 mil Kč s DPH. 
V rámci navrženého řešení rekonstrukce komunikace je plánováno odstranění povrchů 
i konstrukčních vrstev a jejich nahrazení novými. Nicméně skladba konstrukční vrstvy 
viditelná při stavbě kanalizace vytváří předpoklad ponechání stávajících základních 
vrstev a s tím spojených úspor v celkových nákladech celé akce. Konečný stav řešení 
však bude znám až po provedení příslušných hutních zkoušek.  
Z výše popsaných důvodů nejsou do rozpočtové úpravy zahrnuty celkové 
předpokládané náklady akce, ale je již dopředu počítáno s úsporou. Očekávané úspory 
by se měly týkat zejména podkladových vrstev komunikace, dále také vypuštění 
přípojky jednotné kanalizace pro bytový dům 1189 v hodnotě 644 tisíc Kč a posunu 
realizace přípojky dešťové kanalizace pro bytový dům 1189 na rok 2022 v hodnotě cca 
500 tisíc Kč. 

 

 Veřejný prostor Svitavská – úprava veřejného prostoru na ulici Svitavské zahrnuje 
i velký rozsah prací souvisejících s městskou zelení. Tyto práce nemají charakter 
investičních výdajů, přesuny mezi investičními a běžnými výdaji budou proto postupně 
předmětem úprav rozpočtu ve vazbě na realizované práce. První úprava, která je 
součásti tohoto rozboru hospodaření, se týká kácení stromů (220 tis. Kč). Částka je 
přesunuta z investičních výdajů do běžných výdajů. 
 

 Knížecí louka hřiště – rozšíření - v rámci rozšíření prvků na Knížecí louce byla letos 
realizována živá vrbová výsadba, která ale nemá charakter investičních výdajů. Částka 
150 tis. Kč je proto přesunuta z investičních výdajů do běžných výdajů. 

 

 Mosty Boršov – navýšení rozpočtu vychází z ceny prací podle realizovaného 
zadávacího řízení. 
 

 Budovy úřadu - vstup do sklepa radnice, kanceláře Olomoucká – v letošním roce bylo 
dokončeno zřízení vstupu do sklepa, posledními hrazenými náklady byly náklady na 
výrobu a montáž zábradlí na schodišti (15 tis. Kč). Do investičních výdajů byla dále 
přesunuta částka 70 tis. Kč z běžných provozních výdajů městského úřadu určená na 
úpravu kanceláře Obecního živnostenského úřadu. 
 

 Revitalizace zahrady MŠ Sušice – doplnění herních prvků - částka 250 tis. Kč je 
přesunuta z položky běžných výdajů Opravy objektů příspěvkových organizací – MŠ 
do investiční části rozpočtu města. Na realizace projektu máme schválenou dotaci ze 
Státního zemědělského intervenčního fondu, Program rozvoje venkova ČR ve výši 
199.408 Kč 
 

 Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje – investiční dotace - Hasičský záchranný 
sbor Pardubického kraje se obrátil na město se žádostí o poskytnutí peněžitého daru 
ve výši 200 tis. Kč na spolufinancování rekonstrukce požární stanice v Moravské 
Třebové. Letos proběhne v objektu rekonstrukce kotelny a prostor chemické a 
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technické služby. Rekonstrukce kotelny přispěje ke snížení nákladů na energie 
v objektu, kde sídlí i obchodní společnost města a nové prostory chemické dílny budou 
využívány i jednotkami dobrovolných hasičů. 
 

 Investice ze zdrojů HČ - Olomoucká 12 - rekonstrukce bytu č. 4 – rekonstrukce je 
zařazena do investičních výdajů realizovaných v rámci hospodářské činnosti města, 
práce ale mají charakter oprav, je proto navržen přesun mezi investičními a běžnými 
výdaji rozpočtu města. 
 
 
 

III. Celková rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů a financování 
 
Z rekapitulace rozpočtových příjmů, výdajů a financování k 30.04.2021 plyne: 
 

 upravený rozpočet celkových rozpočtových příjmů ve výši 267.800 tis. Kč byl k 30.04.2021 
naplněn na 36,15 %, tj. částkou ve výši 96.820,95 tis. Kč, upravený rozpočet celkových 
rozpočtových výdajů ve výši 296.590 tis. Kč byl vyčerpán částkou ve výši 84.957,45 tis. Kč, 
tj. na 28,64 %. 
 

 součástí položek financování na straně příjmů je zapojení zůstatků finančních prostředků 
na účtech města a účelových fondech. Na straně výdajů jsou pak součástí položek 
financování splátky jistin přijatých úvěrů a půjček a dále pak položka Operace z peněžních 
účtů nemající charakter příjmů a výdajů, která je využívána od 1. 1. 2012 pro účtování 
faktur v režimu přenesené daňové povinnosti. 

 

 zůstatky finančních prostředků na jednotlivých bankovních účtech a fondech města 
k 30.04.2021 zachycuje následující tabulka: 

k 01.01.2021 k 30.04.2021

základní běžný účet 1 914 973,72 Kč 2 742 248,30 Kč

příjmový účet 25 069 346,81 Kč 36 475 539,37 Kč

účty u ČNB 4 699 392,16 Kč 1 784 324,30 Kč

výdajový účet vč. projektových účtů 47 383 709,13 Kč 47 964 695,55 Kč

fond rozvoje bydlení 152 309,78 Kč 152 323,23 Kč

sociální fond 184 357,24 Kč 41 864,82 Kč

sbírkový účet 0,00 Kč 0,00 Kč

Rozpočtové prostředky CELKEM 79 404 088,84 Kč 89 160 995,57 Kč

depozitní účet 7 060 000,00 Kč 0,00 Kč

účet jistin 0,00 Kč 0,00 Kč

Mimorozpočtové prostředky CELKEM 7 060 000,00 Kč 0,00 Kč  
 

K navrženým úpravám rozpočtu: 

 Změna stavu prostředků na bankovních účtech (zapojení zůstatku finančních 
prostředků na běžných účtech a účelových fondech) – ve vazbě na doplnění 
rekonstrukce povrchu ulice Svitavské do rozpočtových změn (7 mil. Kč) a také ve 
vazbě na vícepráce projektu Na hranici na hraně (0,6 mil. Kč) je nutné do 
hospodaření zapojit zůstatky prostředků na účtech města ve výši 7,6 mil. Kč. 

  


