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Komentář k rozboru hospodaření k 30.09.2021 
a k návrhu rozpočtových úprav 

 
I. Běžné a kapitálové rozpočtové příjmy 
 
Upravený rozpočet běžných rozpočtových příjmů ve výši 268.400 tis. Kč byl k 30.09.2021 
naplněn částkou 232.299,67 tis. Kč na 86,55 %.  
 
Upravený rozpočet kapitálových rozpočtových příjmů ve výši 27.350 tis. Kč byl k 30.09.2021 
naplněn částkou 13.493,93 tis. Kč na 49,34 %. 
 
V další části komentáře k běžným a kapitálových rozpočtovým příjmům je uveden komentář 
k příjmům z daní a položek, u kterých je disproporce v naplňování. Kromě toho je věnována 
pozornost položkám, kde je navržena významnější úprava rozpočtu. 
 
1. Daňové příjmy (příjmy z daní, správní, místní a ostatní poplatky) - třída 1 
 
Příjmy z daní 
 
Upravený rozpočet daňových příjmů ve výši 156.890 tis. Kč (bez daně z příjmu právnických 
osob placené obcí) byl k 30.09.2021 naplněn na 136.966,50  tis. Kč, tedy na 87,30 %. 
Podrobné naplňování jednotlivých druhů daní k 30.09.2021 je uvedeno na stranách 6 - 9 
tabulkové části rozboru hospodaření. Meziroční nárůst daňových výnosů oproti stejnému 
období minulého roku (leden – září) činí více než 10 % (10.724,24 tis. Kč).  
Nejvýnosnějšími měsíci z pohledu daňových příjmů bývají tradičně letní měsíce (červen a 
červenec). 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 – 9/2021 došlo k přeplnění příjmů u daně z příjmů právnických osob, fyzických osob 
z kapitálových výnosů a fyzických osob ze SVČ oproti upravenému a schválenému rozpočtu. 
Proto je součástí navržené úpravy rozpočtu města navýšení těchto daňových výnosů zatím 
na úroveň jejich naplňování za první 3 čtvrtletí.  
Na základě stávajícího vývoje daňových příjmů lze předpokládat, že upravený rozpočet by 
měl být naplněn.  
 
Správní, místní a ostatní poplatky  
 
Schválený rozpočet správních a místních poplatků ve výši 12.990 tis. Kč byl k 30.09.2021 
naplněn na 96,24 %, tj. ve výši 12.501,10 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 30.09.2021

Odbor výstavby a územního plánování 611 450,00 600 000,00 492 550,00

Odbor vnitřních věcí 455 425,00 500 000,00 534 821,20

Obecní živnostenský úřad 138 685,00 130 000,00 138 460,00

Odbor investic a správy majetku 1 650,00 0,00 8 510,00

Odbor dopravy 2 977 865,00 2 800 000,00 2 296 690,00

Odbor životního prostředí 120 550,00 120 000,00 88 725,00

Správní poplatky celkem 4 305 625,00 4 150 000,00 3 559 756,20  
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K navrhovaným rozpočtovým úpravám: 
 

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

 Odvody za odnětí půdy ze zeměděl. půdního fondu popř. pozemků s funkcí lesa -  
i u této položky je navržena úprava rozpočtu v souladu s jejím naplňováním.  
 
 

 
2. Ostatní (nedaňové) příjmy – třída 2 
 
Celkový upravený rozpočet ostatních (nedaňových) příjmů ve výši 30.480 tis. Kč byl 
k 30.09.2021 naplněn na 74,72 %, tj. ve výši 22.773,43 tis. Kč. Největší podíl na ostatních 
nedaňových příjmech města mají zejména příjmy z pronájmu majetku (16.005,75 tis. Kč 
z celkové výše plnění nedaňových příjmů k 30.09.2021).  
 
V tabulce č. 3 je uveden podrobnější přehled položky ostatní nedaňové příjmy jinde 
nespecifikované. 
 
Tab. č. 3 – Ostatní nedaňové příjmy jinde nespecifikované 
 

Ostatní nedaňové příjmy j.n.                                         

(tzv. nahodilé příjmy)

Skutečnost k 

30.09.2021 (v Kč)

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

Ostatní příjmy 14 277,51

Celkem 301 701,51  

 

 

K navrhovaným rozpočtovým úpravám: 
 

 Příjmy z poskytování služeb – aquapark – s ohledem na ukončení plavecké sezóny 
a vývoj příjmů z provozu (na účet města bylo k 30.09.2021 odvedeno cca 500 tis. Kč, 
což je o 300 tis. Kč nižší plnění, než je schválený rozpočet pro rok 2021), je navrženo 
snížení rozpočtu o tuto částku. 
 
 

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

 Přijaté pojistné náhrady – rozpočet je navýšen v souladu s přijatým plněním od 
pojišťovny za nahlášené škody. 
 

 Přijaté náhrady škody a vratka části soudního poplatku – městu byla vrácena část 
soudního poplatku za soudní spor se společností Genext a.s. ve výši 245,87 tis. Kč je 
proto navrženo navýšení rozpočtu této položky.  
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3. Kapitálové příjmy – třída 3 
 

Upravený rozpočet kapitálových příjmů ve výši 7.500 tis. Kč byl k 30.09.2021 naplněn na 
76,88 %, tj. do rozpočtu města bylo přijato celkem 5.766,34 tis. Kč. 
 

 
4. Přijaté dotace (investiční a neinvestiční transfery) -  třída 4 
 
Celkový upravený rozpočet neinvestičních transferů (dotací) ve výši 81.030 tis. Kč byl 
k 30.09.2021 naplněn na 89,55 %, tj. celkem byly přijaty dotace ve výši 72.559,74 tis. Kč. 
Podrobný přehled již přijatých dotací i dotací, které bude město teprve přijímat je uveden na 
stranách č. 4 a 5 tabulkové části rozboru hospodaření. 
 
Celkový upravený rozpočet investičních transferů ve výši 19.850 tis. Kč byl k 30.09.2021 
naplněn na 38,93 %, do rozpočtu města byla přijaty investiční dotace v souhrnné výši 
7.727,59 tis. Kč. 
 
V tab. č. 2 je uveden přehled zaplacených neinvestičních přijatých transferů od obcí za 
výkon přenesené působnosti. 
 
Tab. č. 2 –  Transfery od obcí za výkon přenesené působnosti  
 

Transfery od obcí
Skutečnost k 

30.09.2021 (v Kč)

Rozstání 1 500,00

Gruna 1 500,00

Vranová Lhota 1 500,00

Dlouhá Loučka 3 000,00

Staré Město 3 000,00

Mladějov na Moravě 1 500,00

Třebařov 10 500,00

Městečko Trnávka 7 500,00

Za výkon přenesené působnosti celkem 30 000,00  
 
 
K navrhovaným rozpočtovým úpravám: 
 

 Neinvestiční transfery ze všeobecné pokladní správy SR – na financování voleb do 
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR – z Ministerstva financí jsme obdrželi účelovou 
dotaci na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky ve výši 423 tis. Kč. 
 

 Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze SR – na výkon SPOD -  doplatek nákladů 
2020 – v říjnu jsme na účet města obdrželi doplatek nákladů na výkon činnosti SPOD 
z roku 2020 ve výši 152,80 tis. Kč. 
 

 Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze SR – na řešení naléhavých potřeb při 
zabezpečení provozu soc. služeb - odměny (MPSV ČR) – Ministerstvo práce a 
sociálních věcí poskytlo dotace ve výši 120,42 v tis. Kč příspěvkové organizaci 
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Sociální služby města Moravská Třebová na doplatek odměn zaměstnanců sociálních 
služeb v souvislosti s výkonem povolání v období epidemie COVID 19 za období říjen 
2020 – březen 2021.  
 

 Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze SR - na podporu mimořádného ohodnocení 
strážníků MP – na základě rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR obdrželo město 
neinvestiční dotaci na podporu mimořádného finančního ohodnocení strážníků 
městské policie v souvislosti s epidemií COVID 19 ve výši 40 tis. Kč. 
 

 Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze SR - na Program regenerace městských 
památkových rezervací a zón (MK ČR) – v letošním roce obdrželo město 
z Ministerstva kultury, Programu regenerace městských památkových rezervací a 
městských památkových zón souhrnnou dotaci ve výši 2.235 tis. Kč. 
 

 Neinvestiční přijaté transfery od krajů – na podporu poskytování soc. služeb - jde o 
doplatek dotace poskytnuté z rozpočtu Pardubického kraje v rámci dodatečného 
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. Doplatek dotace v roce 2021 na 3 
poskytované služby činí celkem 2.485 tis. Kč. 
 

 Neinvestiční přijaté transfery od krajů – na požární techniku a věcné prostředky 
požární ochrany jednotek SDH – Pardubický kraj schválil poskytnutí dotace ve výši 
4,5 tis. Kč na pořízení zásahového oděvu. 
 

 Neinvestiční transfery z OPZ - Podpora sociálního začleňování v Mor. Třebové – 
v roce 2021 jsme podali 2 žádosti o platbu, ze kterých vyplynula dotace v souhrnné 
výši 1.355,52 tis. Kč. Rozpočet roku 2021 byl odhadnut z očekávaných nákladů 
projektu, je proto navržena úprava rozpočtu. 
 

 Neinvestiční převody z národních fondů  - projekt Na hranici na hraně na základě 
podání 2. žádosti o platbu jsme obdrželi část dotace na realizaci projektu na 
vybudování singltreku a pumptracku, která se dělí část poskytnutou z ČR (11,78 tis. 
Kč) a část poskytnutou z EU – národního fondu (337,44 tis. Kč). Vzhledem k tomu, že 
je město hlavním partnerem projektu, přechází přes náš rozpočet i prostředky určené 
pro ostatní partnery projektu v ČR a Polsku. 
 

 Investiční převody z národních fondů  - projekt Na hranici na hraně – jak je uvedeno 
výše v textu, na základě podání 2. žádosti o platbu jsme obdrželi druhou část 
investiční dotace na realizaci projektu na vybudování singltreku a pumptracku 
(6.915,71 tis. Kč), z toho částka 5.366,23 tis. Kč je určena pro zahraničního partnera 
projektu. Vzhledem k upravenému rozpočtu ve výši 1.115 tis. Kč je navrženo 
navýšení rozpočtu o 5.885 tis. Kč. 
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II. Běžné a investiční (kapitálové) rozpočtové výdaje 
 

5. Běžné výdaje – třída 5 
 
Souhrnný upravený rozpočet běžných (neinvestičních) výdajů ve výši 254.285 tis. Kč byl 
k 30. 9. 2021 vyčerpán na 77,12 %, tj. čerpání ve výši 196.101,38 tis. Kč. 
 
Vyjádření k navrhovaným úpravám rozpočtu: 
 

 Rekonstrukce kanalizace a komunikace ul. Svitavská – část výdajů projektu má 
neinvestiční charakter, je proto navržen přesun částky 870 tis. Kč mezi investičními a 
provozními výdaji. 
 

 Na hranici na hraně – singltrek a pumptrack vč. převodů do zahraničí – i tento projekt 
má část výdajů neinvestičního charakteru a současně jako hlavní partner přeposíláme 
finanční prostředky ostatním partnerům. 
 

 Technické služby – odpadové hospodářství – svoz komunálního a separovaného 
odpadu – fakturace v roce 2021 probíhá podle skutečně realizovaných svozů a prací 
se sazbami z aktuálního ceníku, očekávaná celková fakturace do konce roku je ve 
výši 10,1 mil. Kč, je proto navrženo navýšení rozpočtu. 
 

 Technické služby – správa a údržba zeleně – vzhledem ke klimatickým podmínkám a 
potřebě vyšší četnosti sekání je nedostatek finančních prostředků odhadnut na 
500 tis. Kč. 
 

 Technické služby – úklidové služby – veřejné prostranství – narůstá četnost úklidu 
veřejných prostranství (park u muzea, Knížecí louka, Křížový vrch,…), skutečné 
náklady na úklid již v roce 2020 činily 5,25 mil. Kč, vzhledem ke změně hodinových 
sazeb a požadavkům na zvýšený úklid nebude možné dodržet rozpočet 4,5 mil. Kč, je 
proto navrženo navýšení rozpočtu o 800 tis. Kč. 
 

 Kulturní služby města – částka 850 tis. Kč původně určená v rozpočtu příspěvkové 
organizace na zahájení přípravy nových expozic na zámku a v muzeu je přesunuta do 
položky Projekty zámku a muzea (nositelem projektů, na které předpokládáme 
podávání žádostí o dotaci, bude město). 

 

 Nová expozice ve věži zámku – i u tohoto projektu jsou výdaje investiční 
i neinvestiční, jsou proto realizovány přesuny mezi těmito částmi rozpočtu. 
 

 Propagace města – část aktivit spojených s otevřením singltreků a pumptreku, 
zařazených původně v rozpočtu propagace, bylo realizovány prostřednictvím dohod o 
provedení práce, které jsou součástí rozpočtu položky Činnost místní správy – OOV, 
je proto navržen přesun části rozpočtu ve výši 30 tis. Kč.  
 

 Správa sportovišť – správa aquaparku a herny stolního tenisu – rozpočet je navýšen o 
částku 200 tis. Kč ve vazbě na celkové náklady provozu aquaparku v letošní plavecké 
sezóně a dále o částku 300 tis. Kč určenou na opravu střechy herny stolního tenisu 
(do objektu zatéká). 
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 Ostatní činnost k ochraně přírody a krajiny – údržba vzrostlých stromů - státní politika 
životního prostředí vyzdvihuje, že vzhledem k minimálním plošným rezervám pro 
nové plochy zeleně ve stávající zástavbě je nezbytné zajistit ochranu a zvýšit kvalitu a 
funkční účinnost zeleně stávající, a proto je tedy potřeba věnovat více pozornosti 
údržbě vzrostlých stromů. V současnosti se množí žádosti (občanů) o prořezy dřevin 
rostoucích na pozemcích města Moravská Třebová. Z rozpočtu správce zeleně se ale 
každoročně dělají zatím jen spíše nejnutnější zásahy a to převážně u starých lipových 
alejí a zeleně v parcích. Na celkovou plánovanou údržbu vzrostlých dřevin se pak 
finance nenachází. Cílem posílení finančních prostředků na údržbu vzrostlých stromů 
je zajištění bezpečnosti zdraví občanů města a předcházení škodám na majetku. 
Finanční prostředky budou sloužit pro plánovanou údržbu vytipovaných vzrostlých 
stromů dle zpracované inventarizace stromů na pozemcích města. 
 

 Sociální služby – pečovatelská služba – doprovod a přeprava pro seniory – v rozpočtu 
byla vyčleněna částka 250 tis. Kč na předpokládané náklady na řidiče nově 
poskytované služby. Příspěvková organizace vyčlenila pro tento účel pouze část 
úvazku zaměstnance, který pokryje z vlastních zdrojů. V období od dubna do září se 
k této službě přihlásilo 49 nových zájemců. Za období květen až září 2021 proběhlo 
604 jízd u 53 klientů. Nejčastější jízdy uživatelů jsou návštěva lékaře. Dále uživatelé 
využívají jízdy na místní trhy, ke kadeřníkovi, na zahrádky, na hřbitov a na nákupy do 
místních nákupních supermarketů. Celkový průměr jízd v tomto zmiňovaném období 
je 5 až 6 jízd na den.  Služba je využívána také obyvateli částí města Boršov, Sušice 
a Udánky.  

 

 Sociální služby – domov pro seniory vč. DZR a odlehčovací služby – v rámci rozboru 
hospodaření města k 30.06. byla v rozpočtu města vyčleněna částka 1,5 mil. Kč ve 
vazbě na zvýšené náklady a sníženou naplněnost areálu. Vzhledem k aktuálnímu 
vývoji příjmů jsou tyto prostředky vráceny zpět do rozpočtu zřizovatele navrženou 
rozpočtovou úpravou. 

 

 Sociální služby – domov pro seniory vč. DZR a odlehčovací služby (PK) – rozpočet je 
navýšen o doplatek dotace poskytnuté z rozpočtu Pardubického kraje v rámci 
dodatečného dotačního řízení na poskytování účelových dotací na podporu sociálních 
služeb poskytovaných podle zákona č. 108/2016 Sb., určený pro příspěvkovou 
organizaci města Sociální služby města Moravská Třebová. Doplatek dotace v roce 
2021 na 3 poskytované služby činí celkem 2.485 tis. Kč. 
 

 Sociální služby – dotace na řešení naléhavých potřeb při zabezpečení provozu soc. 
služeb - odměny (MPSV ČR) - Ministerstvo práce a sociálních věcí poskytlo dotace ve 
výši 120,42 v tis. Kč příspěvkové organizaci Sociální služby města Moravská Třebová 
na doplatek odměn zaměstnanců sociálních služeb v souvislosti s výkonem povolání 
v období epidemie COVID 19 za období říjen 2020 – březen 2021.  
 

 Bezpečnost a veřejný pořádek – MěP – úprava rozpočtu platů a zákonných odvodů 
vychází jednak z přijaté dotace na podporu mimořádného ohodnocení strážníků MP 
v souvislosti s epidemií COVID 19 ve výši 40 tis. Kč a dále z vyčíslených nákladů na 
odchodné pro 1 strážníka městské policie, které vychází ze zákona o obecní policii. 
Podmínky pro vyplacený odchodného jsou tyto: 

- pracovní poměr v délce trvání min. 15 let 
- věk 50 let a více 
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- ukončení pracovního poměru 
 

 Požární ochrana – rozpočet je upraven o dotaci ve výši 4,50 tis. Kč, která je určena 
na pořízení zásahového oděvu pro jednotku SDH. 
 

 Opravy objektů příspěvkových organizací – v průběhu roku jsou zpřesňovány výdaje 
jednotlivých projektu, z nichž část měla investiční charakter, je proto navržen přesun 
mezi běžnými a investičními výdaji ve výši 530 tis. Kč.   
 

 Opravy objektů příspěvkových organizací – ZŠ Palackého a Kostel. nám. - výzva 47 – 
oba projekty mají také investiční a neinvestiční části, jde proto pouze o přesun mezi 
kapitolami výdaji. 
 

 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR – rozpočet výdajů na volby je 
navýšen vzhledem k odhadu celkových nákladů spojených s konáním voleb. 
Poskytnutá dotace tradičně nepokrývá celkové náklady v daném roce, bude 
předmětem finančního vypořádání za rok 2021 a rozdíl mezi skutečnými náklady a 
poskytnutou dotací bude městu doplacen v roce 2022. 
 

 Činnost místní správy – platy zaměstnanců, soc. a zdravotní pojištění – v rámci 
rozboru hospodaření je proveden pouze přesun části rozpočtu z položky Výkon 
činnosti SPOD – mzdové náklady. Původní rozpočet mzdových nákladů všech 
pracovníků úřadu byl rozdělen na část pracovníků vykonávajících agendu SPOD a 
ostatní zaměstnance odhadem. Po rozboru čerpání rozpočtu k 30.09. došlo ke 
zpřesnění vnitřní struktury čerpání mzdových nákladů.  
 

 Činnost místní správy – ostatní provozní výdaje – úprava rozpočtu má vazbu na 
vyúčtování spotřeby plynu v budovách úřadu a nastavené zálohy pro rok 2021. 
 
 

 Správa pracoviště kamerového systému – rozpočet je navýšen o částku 180 tis. Kč 
určenou na úhradu nákladů na dodávku a náhradu stávajících nefunkčních kamer na 
ulici 9. května, Hřebečská a Svitavská. 
 

 Příspěvek na provoz TJ Slovan – vzhledem k pozdějšímu zahájení aktivit 
tělovýchovné jednoty ve vazbě na epidemii COVID 19 je provozní příspěvek města 
v letošním roce zkrácen o 300 tis. Kč. 
 

Níže je uveden komentář k navrhovaným úpravám rozpočtu u položek Kulturní dědictví a 
MPR (opravy a údržba): 
 

 Kulturní dědictví a MPR – rozpočet je upraven o přijatou dotaci na regeneraci objektů 
v městské památkové rezervaci ve výši 2.235 tis. Kč, úpravy u jednotlivých položek 
jsou následující: 
Objekty ve vlastnictví města: 

- dům TGM 34/25 – obnova zábradlí 41 tis. Kč 
- dům Bránská 46/19 – celková obnova, restaurování 516 tis. Kč 
- dům Olomoucká 178/2 – restaurování 96 tis. Kč 
- hradby Marxova – obnova 78 tis. Kč 
Celkem objekty ve vlastnictví města 731 tis. Kč 
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Objekty soukromých vlastníků: 
- dům TGM 123/22 – obnova oken 120 tis. Kč 
- dům Cihlářova 10/4 – obnova BJ 237 tis. Kč 
- dům TGM 78/1 – obnova oken 2. etapa 56 tis. Kč 
- dům Čs. armády 96/13 – celková obnova a restaurování 539 tis. Kč 
- dům Bránská 40/6 – obnova oken a dveří 48 tis. Kč 
- dům TGM 120/16 – obnova omítek a maleb 41 tis. Kč 
- dům Bránská 53/3 – obnova střechy 239 tis. Kč 
- dům Zámecké nám. 55/3 – obnova omítek, oken, restaurování 224 tis. Kč 
Celkem objekty soukromých vlastníků 1.504 tis. Kč 
 

 Muzeum – obnova oken – v kalkulaci na výměnu oken nebylo počítáno se 
zatemněním, které je potřeba u oken na jevišti (kinosál) a oknem nad schodištěm. 
Proto je navrženo navýšení rozpočtu o 20 tis. Kč. 
 

 Marxova – ohradní zeď - obnova – vzhledem k ceně prací na obnovu ohradní zdi 
vznikla potřeba navýšení rozpočtu o 15 tis. Kč. 
 

 Participativní rozpočet – vítěznými projekty pro letošní rok se staly: 
- revitalizace přírodního amfiteátru na Křížovém vrchu a úprava prostoru 

vyhlídky u Plačící Anny 

- altán pro děti na zahradě v MŠ Boršov 

- zastřešení posezení před hasičkou v Sušicích 

Altán a zastřešení mají charakter investičních výdajů, část položky běžných výdajů je 
proto přesunuta do investic. 
 
 

 
6. Investiční výdaje – třída 6 
 

Upravený rozpočet investičních výdajů ve výši 76.105 tis. Kč byl k 30.09.2021 čerpán 
částkou 48.658,88 tis. Kč, tj. na 63,94 %. 
 
K navrhovaným úpravám rozpočtu: 
 

 Projekt Na hranici na hraně, Výzva 47 - ZŠ Palackého a ZŠ Kostelní nám., Nová 
expozice ve věži zámku – u všech uvedených projektů se v rámci navržených úprav 
rozpočtu jedná pouze o přesun mezi investičními a běžnými výdaji. 
 

 Projekt Na hranici na hraně (spolufinancováno z EU) - platby do zahraničí - vzhledem 
k tomu, že je město hlavním partnerem projektu, přechází přes náš rozpočet i 
prostředky určené pro ostatní partnery projektu včetně zahraničních. 
 

 Cyklostezka Útěchov - II. a III. etapa – 80 tis. Kč je určeno na zpracování zadávacího 
řízení na dodavatele stavby.  
 

 Rekonstrukce kanalizace a komunikace ul. Svitavská – část rozpočtu ve výši 
870 tis. Kč je přesunuta do běžných výdajů (s ohledem na realizované práce). Částka 
300 tis. Kč byla v rozpočtu celého projektu určena na vybudování nové přípojky 
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splaškové kanalizace k faře na ulici Svitavské, město je ale vlastníkem pouze veřejné 
části přípojky, proto je část přípojky ve vlastnictví fary vyjmuta z investiční akce. 
Finanční prostředky na vybudování přípojky budou faře poskytnuty na základě 
uzavření smlouvy o poskytnutí investiční dotace. Farní sbor ČCE v Moravské Třebové 
nedisponuje finančními prostředky na financování nové přípojky a jedná se o investici 
vynucenou akcí města, proto je zvolena tato forma podpory farního sboru. 
 

 Víceúčelové sportoviště ZŠ Palackého - vrhačský sektor – kromě vlastního nákupu 
nového vrhačského sektoru bylo potřeba vyřešit i jeho osazení na hřišti (patky), proto 
je navrženo navýšení rozpočtu o 70 tis. Kč. 
 

 ZŠ ČSA - úprava hygienických zařízení, MŠ Tyršova - nový plot, MŠ Sušice – altán, 
MŠ Piaristická - nový plot – projekty byly původně zařazeny do běžných výdajů 
rozpočtu, položky Opravy objektů příspěvkových organizací, náklady s nimi spojené 
jsou proto přesunuty z běžných výdajů. 
 

 Víceúčelové sportoviště ZŠ Palackého - plocha pod dřevěný domek – požadavek na 
vybudování plochy pod dřevěný domek vzešel od atletického oddílu TJ Slovan 
Moravská Třebová. 
 

  Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Moravské Třebové - inv. dotace –
poskytnutí investiční dotace má vazbu na projekt města Rekonstrukce kanalizace a 
komunikace ulice Svitavská a vynucenou investici farního sboru do vybudování nové 
přípojky splaškové kanalizace. 
 

 MŠ Boršov – altán, Přístřešek hasička Sušice – obě akce jsou vítěznými projekty 
v rámci participativního rozpočtu pro rok 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. Celková rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů a financování 
 
Z rekapitulace rozpočtových příjmů, výdajů a financování k 30.09.2021 plyne: 
 

 upravený rozpočet celkových rozpočtových příjmů ve výši 297.750 tis. Kč byl 
k 30.09.2021 naplněn na 83,11 %, tj. částkou ve výši 245.793,60 tis. Kč, upravený 
rozpočet celkových rozpočtových výdajů ve výši 330.390 tis. Kč byl vyčerpán částkou 
ve výši 244.759,26 tis. Kč, tj. na 74,08 % 

 

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

 

 zůstatky finančních prostředků na jednotlivých bankovních účtech a fondech města 
k 30.09.2021 zachycuje následující tabulka: 
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k 01.01.2021 k 30.09.2021

základní běžný účet 1 914 973,72 Kč 384 695,40 Kč

příjmový účet 25 069 346,81 Kč 26 310 566,36 Kč

účty u ČNB 4 699 392,16 Kč 4 361 885,25 Kč

výdajový účet vč. projektových účtů 47 383 709,13 Kč 42 939 190,01 Kč

fond rozvoje bydlení 152 309,78 Kč 152 329,70 Kč

sociální fond 184 357,24 Kč 282 388,08 Kč

Rozpočtové prostředky CELKEM 79 404 088,84 Kč 74 431 054,80 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  


