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Komentář k rozboru hospodaření k 30. 6. 2021 
a k návrhu rozpočtových úprav 

 
 
I. Běžné a kapitálové rozpočtové příjmy 
 
Upravený rozpočet běžných rozpočtových příjmů ve výši 251.390 tis. Kč byl k 30. 6. 2021 
naplněn částkou 162.688,17 tis. Kč na 64,72 %.  
 
Upravený rozpočet kapitálových rozpočtových příjmů ve výši 27.060 tis. Kč byl k 30. 6. 2021 
naplněn částkou 6.150,67 tis. Kč na 22,73 %.  
 
V další části komentáře k běžným a kapitálových rozpočtovým příjmům je uveden komentář 
zejména k příjmům z daní a položkám, u kterých je disproporce v naplňování. Kromě toho je 
věnována pozornost položkám, kde je navržena významnější úprava rozpočtu. 
 
1. Daňové příjmy (příjmy z daní, správní, místní a ostatní poplatky) - třída 1 
 
Příjmy z daní 
 
Podrobné naplňování jednotlivých druhů daní k 30. 6. 2021 je uvedeno na stranách 6 - 9 
tabulkové části rozboru hospodaření, na straně 9 jsou již do přehledu doplněny o daňové 
výnosy za červenec letošního roku. Meziroční nárůst daňových výnosů oproti stejnému 
období minulého roku (leden – červen) činí téměř 10 % (6.333,39 tis. Kč). Za období leden – 
červenec byl zaznamenán další meziroční nárůst daňových výnosů již o více než 13 % 
(10.608,01 tis. Kč).  
Nejvýnosnějšími měsíci z pohledu daňových příjmů bývají tradičně letní měsíce (červenec 
a srpen). Daňové příjmy v těchto měsících roku 2021 se pohybovaly mezi 18 – 20 mil. Kč, 
což je o více než 4 mil. Kč vyšší výnos, než v roce 2020. Z přehledu je vidět, že již za období 
1 – 7/2021 došlo k přeplnění příjmů u daně z příjmů právnických osob oproti schválenému 
rozpočtu. Výnosy meziročně vzrostly o více než 65 %. Proto je součástí navržené úpravy 
rozpočtu města navýšení očekávaných daňových výnosů z této daně o 3 mil. Kč.  
Dle informací státního rozpočtu se na celostátním inkasu daně z příjmů právnických osob za 
období 1 – 6/2021 (+44,7 %, +23,2 mld. Kč) v meziročním srovnání projevila opatření ke 
zmírnění dopadů restrikcí. Jedná se především o faktický posun lhůty pro podání přiznání a 
zaplacení daně v roce 2020 a o plošné zrušení červnové zálohy v roce 2020. Na inkaso v 
červnu měla pozitivní dopad úhrada čtvrtletních a pololetních záloh na dani a část úhrady 
daně za rok 2020 u poplatníků s fakticky prodlouženou lhůtou do 3. 6. v důsledku liberace, 
respektive do 1. 7. u poplatníků, kteří mají povinný audit, nebo jim daňové přiznání 
zpracovává a předkládá daňový poradce. 
Na základě stávajícího vývoje daňových příjmů lze předpokládat, že schválený rozpočet by 
měl být naplněn.  
 
 
K navrhovaným rozpočtovým úpravám: 

 Sdílené daně – daň z příjmů právnických osob - s ohledem na aktuální vývoj 
daňových výnosů je navrženo navýšení této položky rozpočtu o 3 mil. Kč. Daňové 
příjmy budou dále sledovány a rozpočet případně aktualizován podle jejich vývoje. 
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 Daň z příjmů právnických osob placená obcemi – částka 9.400 tis. Kč představuje 
převody této daně pro rok 2021 (daňové přiznání za rok 2020). Tato položka 
koresponduje s položkou daň z příjmů právnických osob za obec zahrnutou 
v ostatních činnostech běžných výdajů. Tato daň je pouze převáděna mezi výdaji 
a příjmy rozpočtu města.  
 

 
Správní, místní a ostatní poplatky  
 
Schválený rozpočet správních, místních a ostatních poplatků ve výši 12.990 tis. Kč byl 
k 30. 6. 2021 naplněn na 71,83 %, tj. ve výši 9.331,21 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 30.06.2021

Odbor výstavby a územního plánování 611 450,00 600 000,00 325 400,00

Odbor vnitřních věcí 455 425,00 500 000,00 296 856,20

Obecní živnostenský úřad 138 685,00 130 000,00 83 190,00

Odbor majetku města a komunál. hosp. 1 650,00 0,00 4 000,00

Odbor dopravy 2 977 865,00 2 800 000,00 1 438 825,00

Odbor životního prostředí 120 550,00 120 000,00 56 350,00

Správní poplatky celkem 4 305 625,00 4 150 000,00 2 204 621,20  
 
K navrhovaným rozpočtovým úpravám: 
 

 Poplatek za provoz systému shromažďování, třídění a odstraňování kom. odpadů – je 
navržena úprava rozpočtu v souladu s naplňováním položky v první polovině roku 
2021 (navýšení rozpočtu o 450 tis. Kč). 
 

 Daň z hazardních her – od dubna 2021 došlo na území města ke zrušení povolení u 
jednoho herního prostoru na území města. Od dubna 2021 je tedy ve městě 
povolených pouze 16 přístrojů, rozpočet vycházel z předpokladu vydaného povolení 
pro 32 přístrojů. Je proto navrženo snížení rozpočtu o částku 450 tis. Kč. Pokles 
výnosů u daně z hazardních her je odhadnut, vývoj plnění položky bude průběžně 
sledován a případně bude navržena další úprava rozpočtu. 
 

 
2. Ostatní (nedaňové) příjmy – třída 2 
 
Celkový upravený rozpočet ostatních (nedaňových) příjmů ve výši 30.440 tis. Kč byl k 30. 6. 
2021 naplněn na 47,79 %, tj. ve výši 14.547,54 tis. Kč. Největší podíl na ostatních 
nedaňových příjmech města mají zejména příjmy z pronájmu majetku (10.597,09 tis. Kč 
z celkové výše plnění nedaňových příjmů k 30. 6. 2021).  
 
V tabulce č. 2 je uveden podrobnější přehled položky ostatní nedaňové příjmy jinde 
nespecifikované. 
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Tab. č. 2 – Ostatní nedaňové příjmy jinde nespecifikované 
 

Ostatní nedaňové příjmy j.n.

(tzv.nahodilé příjmy)

Skutečnost

k 30.06.2021 (v Kč)

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

Ostatní příjmy 13 950,41

CELKEM 301 374,41  
 

K navrhovaným rozpočtovým úpravám: 
 

 Přijaté pojistné náhrady – do rozpočtu jsme přijali další pojistné plnění v souhrnné výši 
cca 15 tis. Kč, je proto navržena úprava rozpočtu.  
 

 MŠ Jiráskova - realizace krizových opatření v nouzovém stavu – mateřská škola byla 
v letošním roce v nouzovém stavu subjektem, který zajišťoval péči o děti zdravotníků 
a příslušníků záchranných sborů. Rada Pardubického kraje schválila v této souvislosti 
náhradu mimořádných nákladů, které příspěvkové organizaci vznikly ve výši 
17,83 tis. Kč. 
 

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

3. Kapitálové příjmy – třída 3 
 

Upravený rozpočet kapitálových příjmů ve výši 7.500 tis. Kč byl k 30. 6. 2021 naplněn na 
74,07 %, tj. do rozpočtu města bylo přijato celkem 5.555,38 tis. Kč. 
 
 
4. Přijaté dotace (investiční a neinvestiční transfery) -  třída 4 
 
Celkový upravený rozpočet neinvestičních transferů (dotací) ve výši 76.460 tis. Kč byl 
k 30. 6. 2021 naplněn na 75,39 %, tj. celkem byly přijaty neinvestiční dotace ve výši 
57.642,39 tis. Kč. Podrobný přehled již přijatých dotací i dotací, které bude město teprve 
přijímat je uveden na straně 4 tabulkové části rozboru hospodaření. 
 
Celkový upravený rozpočet investičních transferů (dotací) ve výši 19.560 tis. Kč byl k 30. 6. 
2021 naplněn na 3,04 %, tj. celkem jsme obdrželi investiční dotace ve výši 595,29 tis. Kč. 
 
V tab. č. 3 je uveden přehled zaplacených neinvestičních přijatých transferů od obcí za 
výkon přenesené působnosti. 
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Tab. č. 3 – Transfery od obcí za výkon přenesené působnosti  
 

Transfery od obcí
Skutečnost k 

30.06.2021 (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. – 31.05.2021 ve výši 1.718,18 tis. Kč. 
 

 Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze SR – na výkon SPOD – rozhodnutím 
Ministerstva práce a sociálních věcí ČR byla městu přiznána dotace v souhrnné výši 
3.796,80 tis. Kč na pokrytí výdajů na výkon agendy SPOD v roce 2021. 
 

 Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze SR – na výkon SPOD – dodatkem č. 2 
rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí ČR byla městu přiznána dotace na 
mimořádné odměny pracovníkům vykonávajících agendu sociálně právní ochrany dětí 
za období od října 2020 do února 2021 ve výši 165,39 tis. Kč. Odměny jsou přiznány 
za splnění mimořádných nebo zvláště významných úkolů při současném vystavení 
riziku nákazy z důvodu nezbytného soustavného přímého osobního kontaktu s jinými 
fyzickými osobami při výkonu sjednaného druhu práce nebo ztíženého provozu 
v souvislosti s aplikací opatření proti šíření nákazy COVID 19 a za mimořádné 
nasazení při plnění těchto úkolů. 
 

 Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze SR - mimořádné odměny soc. pracovníků 
mimo SPOD v souvislosti s COVID 19 – rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních 
věcí ČR byla městu přiznána dotace na mimořádné ohodnocení sociálních 
pracovníků v souvislosti s epidemií COVID 19 ve výši 83,63 tis. Kč. 
 

 Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze SR - na řešení naléhavých potřeb při 
zabezpečení provozu SS - sanace nákladů a výpadku příjmů – dotace z MPSV ve 
výši 1.631,10 tis. Kč je určena pro příspěvkovou organizace města Sociální služby 
města Moravská Třebová na sanaci vícenákladů a výpadků příjmů v souvislosti 
s trvajícími dopady epidemie COVID 19 na 4 poskytované sociální služby. 
 

 Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze SR – tapiserie Ifigenie u Taurů - 2. etapa 
restaurování – Ministerstvo kultury poskytlo městu dotaci z programu Integrovaný 
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systém ochrany movitého kulturního dědictví II v části D – Preventivní ochrana před 
nepříznivými vlivy prostředí, ve výši 93 tis. Kč určenou na 2. etapu restaurování 
tapiserie Ifigenie u Taurů. Dotace je určena pro příspěvkovou organizaci Kulturní 
služby města Moravská Třebová. 
 

 Neinvestiční přijaté transfery od krajů – projekty Kulturních služeb města Moravská 
Třebová – Pardubický kraj podpořil dotacemi z Programu podpory kultury a 
památkové péče tyto projekty naší příspěvkové organizace: 

- Zámecké kulturní léto – dotace 20 tis. Kč 
- Festival pouličních divadel a cirkusové tvorby – dotace 20 tis. Kč 
- Dožínkové slavnosti – Slamák – dotace 20 tis. Kč 
- Restaurování cechovní truhlice ze sbírky městského muzea – dotace 15 tis. Kč 

 

 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 vybudování singltreků a pumptracku. Dotace má investiční a neinvestiční 
část, částka 10 tis. Kč je pouze přesunuta mezi investiční a neinvestiční položkou 
rozpočtu. 
 

 Inv. transfery - SFŽP ČR - Projektová příprava pro výstavbu retenčních nádrží H1 - 
H3 – je navržena úprava rozpočtu v souladu s rozhodnutím Státního fondu životního 
prostředí ČR o poskytnutí dotace z Národního programu Životního prostředí 6/2020 
na akci Projektová příprava pro výstavbu retenčních nádrží H1-H3 v katastrálním 
území Moravská Třebová ve výši 299,48 tis. Kč. Předmětem podpory je úspěšná 
realizace projektu spočívající ve vypracování studie projektového záměru, PD pro 
stavební povolení a organizaci zadávacího řízení k realizaci projektu. 
 
 
 

 
5. Běžné výdaje – třída 5 
 
Souhrnný upravený rozpočet běžných (neinvestičních) výdajů ve výši 238.930 tis. Kč byl 
k 30. 6. 2021 vyčerpán na 51,54 %, tj. čerpání ve výši 123.141,11 tis. Kč. 
 
Vyjádření k navrhovaným úpravám rozpočtu: 
 

 Rekonstrukce kanalizace a komunikace ulice Svitavská – část výdajů akce má 
neinvestiční charakter, je proto pouze navržen přesun částky 30 tis. Kč z investiční 
části rozpočtu města položky Rekonstrukce kanalizace a komunikace ul. Svitavská do 
běžných výdajů. 
 

 Provoz a opravy FVE – do úprav rozpočtu je zahrnuta nutná oprava střídače č. 3 na 
FVE osazené na střeše budovy MŠ Tyršova ve výši 30 tis. Kč. 
 

 Opravy a výměna kanalizace města dle plánu obnovy – částka 200 tis. Kč je 
přesunuta do investiční výdajů, položky Kanalizační přípojky Bezručova a Sluneční, 
s ohledem na charakter realizovaných prací. 
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 Skupinový vodovod Moravskotřebovska – svazek obcí se obrátil na město s 
upravenou žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu města ve vazbě na poskytnutou 
dotaci z prostředků Pardubického kraje na akce Oprava vodojemu závodiště a 
Výměna vodovodu v ulici Nerudova – PD. Město již v rámci schváleného rozpočtu 
poskytlo svazku dotaci na opravu vodojemu ve výši 95 tis. Kč, dotace z Pardubického 
kraje byla ale snížena, spolupodíl města na realizaci se tak navýšil o 453,51 tis. Kč. 
Náklady na zpracování PD pro výměnu vodovodu v ulici Nerudova jsou vyčísleny na 
7 tis. Kč, celkové je tedy spolupodíl města navýšen o 460,51 tis. Kč. Předmětem 
opravy vodojemu závodiště je sanace železobetonových vrstev nádrží vodojemu, celá 
akce je, z důvodu velkého rozsahu prací rozvržena do 2 let s termínem ukončení 
realizaci 30.04.2022. 
  

 MŠ Jiráskova - realizace krizových opatření v nouzovém stavu -  rozpočet je navýšen 
o náhradu mimořádných nákladů, které příspěvkové organizaci vznikly v letošním 
roce v nouzovém stavu, kdy školka zajišťovala péči o děti zdravotníků a příslušníků 
záchranných sborů. Náhradu ve výši 17,83 tis. Kč poskytl příspěvkové organizaci 
Pardubický kraj. 
 

 Sloučení ZŠ – přípravné práce – částka na přípravné práce související se sloučením 
základních škol byla v rámci schvalování rozpočtu odhadnuta, v průběhu roku došlo 
k jejími zpřesnění na 250 tis. Kč (částka zahrnuje náklady na sloučení dat spisových 
služeb obou organizací, demontáž stávající spisovny ve třídě ZŠ Čs. armády včetně 
převozu dokumentů do spisovny v budově na Kostelním nám. 2, práce spojené s 
provedením všech kroků při slučování škol oblasti ekonomické a majetkové (účetní 
závěrka, převody účetních dat,…) a činnosti a aktivity spojené s nastavením 
spolupráce obou kolektivů pracovníků organizací. 
 

 Dům dětí a mládeže – ostatní příspěvky – struktura ostatních příspěvků poskytnutých 
v rámci schváleného rozpočtu byla tato: 
- příspěvek na akce ve spolupráci se ZM   7.000 Kč, 
- příspěvek na organizaci soutěže mažoretek   10.000 Kč, 
- příspěvek na opravu hvězdárny     5.000 Kč. 
Ředitel příspěvkové organizace se obrátil na zřizovatele se žádostí o přesun dotace, 
určené na organizaci soutěže mažoretek, ve výši 10 tis. Kč, která se letos 
neuskuteční, na opravu astronomické pozorovatelny. Finanční prostředky budou 
použity na dokončení opravy podlah, malování, nátěry a další údržbové práce na 
astronomické pozorovatelně. 
Po požadované změně bude nová struktura poskytnutých účelově určených 
příspěvků následující: 
- příspěvek na akce ve spolupráci se ZM   7.000 Kč, 
- příspěvek na opravu hvězdárny     15.000 Kč. 
 

 Kulturní služby města – rozpočet je navýšen o dotaci z Ministerstvo kultury, 
z programu Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví II v části D – 
Preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí, ve výši 93 tis. Kč určenou na 
2. etapu restaurování tapiserie Ifigenie u Taurů a dále o dotace z Pardubického kraje 
z Programů podpory kultury a památkové péče na tyto projekty naší příspěvkové 
organizace: 

- Zámecké kulturní léto – dotace 20 tis. Kč 
- Festival pouličních divadel a cirkusové tvorby – dotace 20 tis. Kč 
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- Dožínkové slavnosti – Slamák – dotace 20 tis. Kč 
- Restaurování cechovní truhlice ze sbírky městského muzea – dotace 15 tis. Kč 

 

 Informační služby – příspěvek na provoz TIC – provozovatelka Turistického 
informačního centra aktualizovala svou žádost o dotaci na provoz na rok 2021 ve 
vazbě na omezení provozu v období leden – duben 2021 a na zapojení do programu 
COVID 21. Níže je uvedena nová struktura rozpočtu: 

- nájem, voda, elektřina  46.000 Kč (po slevě na nájmu za 1-4/2021) 
- náklady na zaměstnance  370.000 Kč  
- náklady na brigádníky  40.000 Kč 
- kanc. a čistící potřeby, dekorace 20.000 Kč (snížení ve vazbě na 1-4/2021) 
- tonery, údržba IT   20.000 Kč (snížení ve vazbě na 1-4/2021) 
- pevná linka a mobil   21.000 Kč (snížení ve vazbě na 1-4/2021) 
- pojištění, poštovné   28.000 Kč 
- vedení účetnictví   20.000 Kč 
- siln. daň, PCO, SC, čl. přísp. 18.000 Kč 
- odměna provozovatele  400.000 Kč (snížení ve vazbě na 1-4/2021) 
- náklady na EET   8.000 Kč 

CELKEM    991.000 Kč 
Současná výše příspěvku z rozpočtu města je 700 tis. Kč, podpora z programu 
COVID 21 pak činí 178 tis. Kč. Provozovatelka proto požádala o dofinancování 
vzniklého rozdílu ve výši cca 100 tis. Kč.  
 

 Propagace a prezentace města – rozpočet je navýšen o částku 50 tis. Kč související 
se sjednocením označení jednotlivých atraktivit v areálu na Knížecí louce pomocí 
informačních tabulí se základními informacemi a provozními řády (ve vazbě na 
vybudování pumptracku a singltreku). 
 

 Sociální služby - domov pro seniory vč. DZR a odlehčovací služby – rozpočet je 
navýšen o 1,5 mil. Kč ve vazbě na: 

- zvýšené náklady v souvislosti s vyplacením covidových odměn z prostředků 
MPSV ČR a primárně jejich dopad na náhrady mezd (dovolené, soboty, 
neděle, svátky) 

- dlouhodobě snížený počet klientů v domově pro seniory (vlivem omezení 
provozu v době nouzového stavu, zvýšení mortality klientů a sníženého zájmu 
ze strany uchazečů o tuto pobytovou sociální službu) 
 

 Sociální služby - řešení naléh. potřeb při zabezp. provozu SS - sanace nákl. 
a výpadku příjmů – rozpočet je navýšen o dotaci z MPSV ve výši 1.631,10 tis. Kč na 
sanaci vícenákladů a výpadků příjmů v souvislosti s trvajícími dopady epidemie 
COVID 19 na 4 poskytované sociální služby. 
 

 Podpora ost. poskytovatelů soc. služeb (grantový program) – rezerva ve výši 34 tis. 
Kč je přesunuta do položky běžných výdajů Rezerva na poskytnutí  neinv. dotací 
(grantový program). 
 

 Opravy objektů příspěvkových organizací – MŠ Piaristická – do rozpočtu jsou 
zahrnuty náklady 30 tis. Kč na vybudování nového plotu oddělujícího příslušenství 
sousedního zahrádek od nové, revitalizované části zahrady školky. 
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 ZŠ Palackého a Kostel. nám. - výzva 47 – projekty základních škol mají investiční i 
neinvestiční části, částka 900 tis. Kč je proto přesunuta z rozpočtu investičních výdajů 
do běžných výdajů. 
 

 Činnost místní správy – platy zaměstnanců vč. zákonných odvodů – rozpočet je 
navýšen ve vazbě na vydaný dodatek č. 2 rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních 
věcí ČR, kterým byla městu přiznána dotace na mimořádné odměny pracovníkům 
vykonávajících agendu sociálně právní ochrany dětí za období od října 2020 do února 
2021 ve výši 165,39 tis. Kč ve vazbě na epidemii COVID 19 a na rozhodnutí 
Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, kterým byla městu přiznána dotace na 
mimořádné ohodnocení sociálních pracovníků v souvislosti s epidemií COVID 19 ve 
výši 83,63 tis. Kč. 
 

 Činnost místní správy – krizové řízení – z rezervy vyčleněné na krizové řízení je 
přesunuta částka 300 tis. Kč určená na výplatu odměn pracovníků očkovacího centra, 
nákup ochranných pomůcek, testů a zvýšené náklady na úklid budov městského 
úřadu. 
 

 Poskytnuté dary – dětský domov – součástí úpravy rozpočtu města je dar Dětskému 
domovu ve výši 3 tis. Kč (ve vazbě na projevenou vůli vzdání se odměny při 
významném životním výročí 1 člena zastupitelstva města). 
 

 Ostatní činnost - rezerva na poskytnutí  neinv. dotací (grantový program) – v rámci 
rozboru hospodaření je navrženo navýšeno celkového objemu prostředků 
vyčleněných na poskytnutí dotací v rámci grantového programu na 850 tis. Kč (včetně 
poskytovatelů sociálních služeb). Navýšení o částku 50 tis. Kč souvisí s jednáním 
vedení města o podpoře organizátorů mezinárodního cyklistického závodu SAZKA 
Tour (královská etapa závodu startovala v srpnu z náměstí). Dále je do této položky 
přesunuta i část rezervy na podporu poskytovatelů sociálních služeb ve výši 
34 tis. Kč. 
 

 Ostatní činnost – daň z příjmů právnických osob za obec – navrhovaná úprava 
rozpočtu o částku 9.400 tis. Kč souvisí s úpravou rozpočtu u daňových příjmů ve 
stejné výši. 
 

 Údržba zámku – v rámci údržby společných prostor zámku je třeba zajistit v letošním 
roce opravu okapů a vstupních dveří zámku. Jedná se o opravy v souhrnné výši cca 
320 tis. Kč, je proto navrženo navýšení rozpočtu o částku 170 tis. Kč. 
 

 Restaurování kříže Jiráskova -Tyršova - kamenný krucifix na  p.p.č. 620/3 – na 
obnovu kříže byla podána žádost o dotaci z Programu stavební obnovy kulturních 
památek a drobných objektů památkového charakteru v Pardubickém kraji pro rok 
2021, Podprogram C – Zachování a obnova drobných objektů památkového 
charakteru. Výše nákladů na restaurování kříže - 2. etapy je 138.370 Kč vč. DPH. 
V minulém měsíci město obdrželo sdělení Pardubického kraje, že dotaci neobdrží, je 
proto navrženo navýšení rozpočtu o chybějících 30 tis. Kč. 
 

 Muzeum – obnova oken – 2. etapa výměny oken muzea ve 2. nadzemním podlaží 
byla dodavatelem naceněna na 1,53 mil. Kč, v roce 2021 došlo k výraznému zdražení 
materiálu potřebného na výrobu oken. 
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 Podnikatelský inkubátor – město zahájilo spolupráci s Pardubickým podnikatelským 
inkubátorem s cílem podpořit budoucí podnikatele ve městě i blízkém okolí. Série 
školení a workshopů je pro účastníky zdarma. Kapacita kurzu je omezena na 15 
osob. Akademie začínajícího podnikání se bude skládat z celkem 10 setkání, z toho 5 
setkání prezenčně v rozsahu cca 3 hodiny a 5 online konzultací v rozsahu půl hodiny 
na každého člověka. Nálady spojené s projektem Podnikatelský inkubátor ve výši 
80 tis. Kč ponese město z rozpočtu. 

 
 

 
 

6. Investiční výdaje – třída 6 
 

Upravený rozpočet investičních výdajů ve výši 75.910 tis. Kč byl k 30. 6. 2021 čerpán 
částkou 15.432,64 tis. Kč, tj. na 20,33 %.  
 
 
K navrhovaným úpravám rozpočtu: 
 

 Projekt Na hranici na hraně – realizace projektu končí v srpnu, v rámci rozpočtu je 
vytvořena určitá rezerva na realizaci výdajů nad rámec původních smluv. V průběhu 
prací a kontrolních dní vyvstává potřeba řešit některé další provozní záležitosti např. 
doplnění značení singltreků ve vazbě na vyšší bezpečnost uživatelů,… 
 

 Výzva 47 - ZŠ Palackého a ZŠ Kostelní nám. – část upraveného rozpočtu ve výši 
900 tis. Kč je přesunuta do běžných výdajů – položky Opravy a dovybavení objektů 
příspěvkových organizací - ZŠ Palackého a Kostel. nám. - výzva 47, protože některé 
výdaje projektu mají neinvestiční charakter. 
 

 Nová expozice ve věži zámku – ve vazbě na tvorbu koncepce nové expozice ve věži 
zámku byly zpřesněny a doplněny položky rozpočtu – doplnění vitrín včetně soklů, 
světel a světelných ramp, dataprojektoru pro prezentaci 3D modelu,… 
 

 Rekonstrukce kanalizace a komunikace ul. Svitavská – část výdajů akce má 
neinvestiční charakter, je proto pouze navržen přesun částky 30 tis. Kč z investiční 
části rozpočtu města položky do běžných výdajů. 
 

 Kanalizační přípojky Bezručova, Sluneční – výdaje 200 tis. Kč vychází z projektové 
dokumentace na rekonstrukci kanalizace vnitrobloku bytových domů. Město hradí 
veřejnou část kanalizačních přípojek, ostatní náklady hradí vlastníci bytových domů. 
 

 Rekonstrukce topného systému radnice – v rámci rekonstrukce topného systému 
budou zároveň do suterénu radnice doplněna 3 topná tělesa z důvodu omezení šíření 
vlhkosti ve sklepních prostorech, které jsou využívány jako sklad. 
 

 Workoutové hřiště – navýšení rozpočtu souvisí s osazením informační tabule 
s provozním řádem hřiště. 
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 Mosty Boršov – nabídka dodavatelské firmy je na částku 770 tis. Kč vč. DPH, součástí 
projektové dokumentace ale nebyly některé práce s rekonstrukcí mostu č. 5 
související, které byly naceněny na 300 tis. Kč (zabezpečení inženýrských sítí, 
provizorní lávka pro pěší, zpevnění břehu před a za mostem kamennou rovnaninou, 
protažení zábradlí apod.). Celkové náklady tedy dosáhnout výše téměř 1,1 mil. Kč. 
 

 Budovy úřadu - vstup do sklepa radnice, kanceláře Olomoucká – celkové náklady na 
rozdělení kanceláře Odboru Obecní živnostenský úřad jsou vyčísleny na 95 tis. Kč, 
vzhledem k již vynaloženým nákladům na osazení zábradlí pro vstup do sklepa 
radnice je navrženo navýšení rozpočtu o 25 tis. Kč. 
 
 
 
 

II. Celková rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů a financování 
 
Z rekapitulace rozpočtových příjmů, výdajů a financování k 30. 6. 2021 plyne: 
 

 upravený rozpočet celkových rozpočtových příjmů ve výši 278.450 tis. Kč byl k 30. 6. 
2021 naplněn na 60,64 %, tj. částkou ve výši 168.838,84 tis. Kč, upravený rozpočet 
celkových rozpočtových výdajů ve výši 314.840 tis. Kč byl vyčerpán částkou ve výši 
138.573,75 tis. Kč, tj. na 44,01 %, 

 

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

 

 zůstatky finančních prostředků na jednotlivých bankovních účtech a fondech města 
k 30. 6. 2021 zachycuje následující tabulka: 

k 01.01.2021 k 30.06.2021

základní běžný účet 1 914 973,72 Kč 1 570 308,10 Kč

příjmový účet 25 069 346,81 Kč 42 204 177,08 Kč

účty u ČNB 4 699 392,16 Kč 17 179 801,38 Kč

výdajový účet vč. projektových účtů 47 383 709,13 Kč 44 383 148,97 Kč

fond rozvoje bydlení 152 309,78 Kč 152 325,81 Kč

sociální fond 184 357,24 Kč 186 626,53 Kč

Rozpočtové prostředky CELKEM 79 404 088,84 Kč 105 676 387,87 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 navrhovaným úpravám rozpočtu: 

 součástí návrhu je u položky financování - změna stavu prostředků na bankovních 
účtech (zapojení zůstatku finančních prostředků na běžných účtech a účelových 
fondech) snížení zapojení finančního prostředků na účtech města do hospodaření 
města v letošním roce o 1,75 mil. Kč. 

 


